
Col·legi Oficial Enginyeria
en Informàtica de Catalunya

El Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya 
participa en les jornades d'orientació acadèmica i 
professional. 

Dirigit a: Col·legiats i alumnes de l’ETSE. 

Data: 12 de febrer de 2008

Hora: 15:30 – 16:00

Lloc: Aula 208

A càrrec de Carles Aliagas
Delegat a Tarragona del COEIC



Jornades Orientació

Índex:
• Presentació
• Finalitats del col·legi
• Serveis al col·legiat
• Situació laboral
• Futures atribucions?



Presentació

• El col·legi fou creat el 9 d'abril del 2001.
• Link: www.coeic.org
• Comparteix recursos amb el COETIC.
• La seva creació està fonamentada en la 

necessitat de donar servei:
• Servei al ciutadà
• Servei a la societat
• Servei al col·legiat

• Com donar aquest servei?

http://www.coeic.org/


Com donar aquest servei?

• Oferint garantia:
• Garantia de qualitat
• Garantia de serietat
• Garantia en els resultats
• Garantia de professionalitat

• Què es garanteix?



Què es garanteix?

• L'exercici de la professió.
• El col·legi ha de vetllar perquè el seu 

producte (els enginyers informàtics 
professionals) estiguin al nivell de qualitat 
adequat. 

• Ha de participar en els continguts dels 
temaris dels ensenyaments per garantir uns 
coneixements bàsics i comuns.

• Ha de facilitar el reciclatge, la formació 
continuada un cop ha acabat la seva 
formació universitària.

• Codi Deontològic. Normes de conducta



Codi Deontològic

• Estableix una serie de normes de conducta 
distribuïdes en el següents apartats:

A . Professional o empresa davant la societat. (20)
B . Professional o empresa davant el client. (22)
C . Professional, treballador o gestor davant la seva empresa. 

(22)
D . Professional davant del seu company de professió. (17)
E . Responsabilitat personal del professional. (12)
F . Professional o empresa davant el producte o servei que 

presta. (17)
G. Empresa o gestor davant del professional empleat. (24)
H . Empresa davant altres empreses del sector (9)
I . Professional o empresa davant el seu proveïdor (22)



Serveis concrets

• A la societat i al ciutadà
• En l'àmbit judicial

• Peritatge
• Arbitratge

• En l'àmbit empresarial
• Formalització de contractes
• Normalització 
• Visats de projectes
• Assessorament....



Serveis concrets

• Al col·legiat:
• Formació continuada.
• Borsa de treball.
• Borsa de peritatges.
• Assessorament jurídic, mercantil, laboral i fiscal.

• Al col·legiat cap a l'exterior.
• Representar al col·lectiu davant les institucions.
• Millorar la imatge del col·lectiu.
• Aconseguir atribucions legals.



Situació laboral actual

• El consell assessor de col·legi es va 
constituir el 25 d'octubre del 2007

• El primer informe va tractar sobre:
Manca de professionals al sector.
• Noticies de premsa:

• EFE 5-7-2007: “En España faltan entre 25.000 y 
30.000 profesionales en el sector de las TIC, según 
informó Manuel Garrido, director general de 
Garben” (formación para empresas)

• La Vanguardia. Agost 2007: “La manca d'enginyers 
informàtics desespera les empreses del sector”



Matricula 2006-07



Motius 

• Imatge social negativa: informàtics ~ freakies, 
asocials, hackers, delinqüents....

• Manca de prestigi de la professió: Tothom amb un 
curset és informàtic sense apreciar que els enginyers han 
assolit i superat una carrera universitària

• Sector poc madur i no ordenat. Mercat laboral 
complex i amb molta exigència als 
professionals. De vegades el cap immediat desconeix la 
complexitat dels projectes. 

• Desajusts entre esforç en formació (de 3 a 5 anys) 
i reconeixement social i econòmic (~1000€).



Pla d'acció

• Definir i aconseguir atribucions legals.

Proposta consensuada Atribucions

• Recollides per Elisabeth Golobardes vicedegana 
del COEIC a 16-3-2007.

• Basat en treballs anteriors de:
• Eduard Elies. Primer degà del COEIC
• Javier Segovia. Degano FI-UPM noviembre 2006



Proposta consensuada Atribucions
(resum)

A . Redacció i signatura de projectes relacionats amb 
qualsevol disseny, desenvolupament i manteniment 
d'un sistema informàtic.

B . Redacció i signatura de projectes que analitzin els 
riscos d'un sistema informàtic.

C . Direcció i execució dels projectes anteriors.
D . Realització i emissió d'informes de valoracions, 

peritatges, auditories sobre els projectes anteriors.
E . Direcció de tota mena d'indústria relacionada amb 

els projectes anteriors.
F . Exercici de la recerca i la docència segons la 

normativa corresponent.



Pla d'acció (2)

• Conscienciar a les empreses de la capacitat 
i qualitat dels professionals.(no és l'encarregat de 
posar paper a l'impressora)

• Reconèixer el seu valor afegit i 
recompensar-lo econòmicament.

• Aconseguir prestigi social.
• Feina de tothom: es pensa que un enginyer 

informàtic ha de saber de tot: Hardware, 
software, comunicacions, productes de gestió.... i 
que pel simple fet de no saber alguna cosa en 
concret .... no sabem res.... NI parlar-ne.



Conclusions

• El futur del col·lectiu depèn de nosaltres.
• La informàtica del futur serà definida per 

nosaltres.
• I només nosaltres, serem responsables del 

que serem i de com ens veuran els altres.

• Gracies per la vostra atenció.


