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Acta de Consell del Patronat 
 
Núm. de la sessió: 1 
Data: 1 de juliol de 2010 
Hora de començament: 19,15 h 
Hora d’acabament: 21,15 h 
Lloc: Barcelona, Campus Nord, edifici Rectorat, sala del Llac 
 
Assistents 
 
Jordi Aubert FICOSA Oscar Chabrera GIGLE 
Enric Barba CIRSA Álvaro Eguinoa ALTRAN 
Joan Cabestany DEE, UPC Mariano López (convidat) DEE, UPC 
Ramón Casanella Ass. Eng. Elect. Ezequiel Navarro AETIC 
Miguel Castilla, secretari DEE, UPC Pere Riu, president DEE, UPC 
    
Excusats 
 
Jordi Mestre LEAR   
 
 
Ordre del dia                                    
 
1. Presentació del Departament 
2. Missió i estructura del Patronat 
3. Constitució del Consell del Patronat 
4. Objectius de la reunió 
5. Pla de treball del Patronat 
6. Torn obert d’intervencions 
 
 
Desenvolupament de la sessió                                    
 
 
1. Presentació del Departament 
 
El director presenta les dades més significatives del Departament d’Enginyeria Electrònica. Es poden 
consultar a l’annex 1, pàgines 2 a 6. 
 
 
2. Missió i estructura del Patronat 
 
El Patronat es crea el juliol de 2008. Té com a funcions principals fer de nexe entre els diferents 
actors de l’Electrònica i fer de potenciador de l’Electrònica en el teixit social 
 
El Patronat estarà integrat per empreses, institucions i professionals de l’Electrònica 
que busquen un espai comú pel desenvolupament de l’Electrònica en les seves vessants 
acadèmica, professional, institucional i empresarial.  
 
La sol·licitud per formar part del Patronat es pot emplenar a la pàgina https;//electronica.upc.edu.  
Actualment es disposa d’uns 100 membres inscrits. Es discuteix sobre la conveniència d’introduir el 
perfil professional dels membres a la pàgina web del Patronat. Es considera que hi ha altres eines 
més adequades (per exemple, Linked in). 
 
 
3. Constitució del Consell del Patronat 
 
El Consell del Patronat constituent estarà format per un màxim de dotze membres. Són membres nats 
el director del Departament, que presideix el Consell, i el secretari del Departament, que actuarà com 
a secretari del Consell. La Junta del Departament proposarà a un representant del Departament. El 
director nomenarà fins a nou membres d’entre els representants empresarials, institucionals i 
professionals. 
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Es constitueix el Consell del Patronat amb els següents membres: 

1) Pere Riu, president del Consell 
2) Miguel Castilla, secretari del Consell 
3) Joan Cabestany, representant del Departament. 
4) Jordi Aubert, representant de FICOSA 
5) Enric Barba, representant de CIRSA 
6) Oscar Chabrera, representant de GIGLE 
7) Álvaro Eguinoa, representant d’ALTRAN 
8) Ezequiel Navarro, representant d’AETIC 
9) Ramón Casanella, representant de l’Associació d’Enginyers Electrònics 

 
Jordi Mestre de LEAR ha excusat l’assistència. Problemes diversos han impossibilitat l'assistència del 
representant d'ACC10 a la reunió. Es faran accions per a reprendre el contacte. Es proposa que 
SONY cobreixi la vacant que queda. 
 
 
4. Objectius de la reunió 
 
Els objectius de la reunió són definir les línies d’actuació del Patronat i definir un pla de treball. El 
director presenta les línies d’actuació proposades (veure l’Annex 1, pàgines 12 a 15) i demana la 
opinió dels membres del Consell. Hi ha força participació. A continuació es pot veure un resum de les 
intervencions: 

1) El funcionament del Patronat requereix recursos humans i materials i autonomia del Consell. 

2) Els objectius inicials del Patronat haurien de ser poc ambiciosos. 

3) Les majoria d’empreses d’Electrònica del nostre voltant son PIME. Moltes no tenen capacitat 
per fer R+D. Els representants de les empreses troben molt interessant el Patronat: proposar 
temes de tesis doctorals, visibilitat individual o per grups d’empreses. Per exemple, es 
planteja aconseguir càtedres d’empresa per a una agrupació d’empreses petites. 

4) Es planteja un model innovador per fer convenis amb empreses petites. No es factura 
directament, però els beneficis de les patents en explotació es reparteixen al 50%. 

5) Es podria utilitzar les plataformes existents de AETIC i SECARTYS per a fer difusió i promoció 
del Patronat. 

6) El Patronat hauria de fer difusió d’esdeveniments relacionats amb l’Electrònica: reunions, 
conferències, fires, ...  

7) Es podria fer difusió del Patronat mitjançant premis al millor treball fi de carrera, tesi doctoral. 

8) Hi ha diversos sectors que tenen a l’Electrònica com a base: automòbil, ferroviari, ... El 
Patronat hauria de posar-se en contacte amb diferents sectors. 

9) Els representants de les empreses no troben prioritari el tema de la manca d’atribucions 
professionals dels Enginyers Electrònics. 

 
 
5. Pla de treball del Patronat 
 
El director presenta una proposta de pla de treball del Patronat (veure l’Annex 1, pàgina 16). De nou, 
demana la opinió dels membres del Consell. Es recullen les següents intervencions: 

1) Es considera la trobada presencial dels membres del Patronat com un esdeveniment 
important. Hauria de ser una jornada amb un cert contingut tècnic, per motivar l’assistència 
dels membres. 

2) La borsa de treball a la pàgina web del Patronat es considera necessària. 

3) Una altre via per a fer difusió del Patronat podria ser amb articles de divulgació en les revistes 
d’Electrònica. Es constata que les tres revistes actuals del sector tenen les seves seus 
centrals a Barcelona. També es proposa fer difusió de la memòria del Departament, incloent 
els articles publicats. 
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4) La planificació estratègica és molt important. S’haurien d’avaluar els punts forts i febles del 
Patronat i establir una estratègica per a aconseguir els objectius plantejats. En aquest sentit, 
ALTRAN proposa realitzar una sessió amb els membres del Consell encaminada a definir la 
visió de la innovació en el sector, amb l’ajut d’experts en metodologies de la innovació. 

 
 
6. Torn obert d’intervencions 
 
No n’hi ha intervencions. 
 
 
Acords 
 
1. S’aprova constituir el Consell del Patronat amb la composició proposada pel director del 

Departament. 
 

 
 
 
 
Vist i plau 

El secretari      El president     
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Annex 1 Diapositives PowerPoint de la presentació 


