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Història

El 28 de maig de 1992 es va constituir la Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya mitjançant la 

signatura d’un conveni per part de 128 col·legis professionals i consells de col·legis professionals, impulsat per 

qui va ser el seu primer president, Eugeni Gay Montalvo, llavors degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Bar-

celona.

A partir d’aquell moment, la Intercol·legial va promoure accions en interès dels col·legis professionals de Cata-

lunya en un marc de col·laboració.

En el context del procés d’aprovació de l’anomenada Llei Òmnibus, en un moment que es considerava decisiu 

per al futur dels col·legis professionals, van ser nombroses les veus de col·legis professionals catalans que van 

coincidir en la conveniència de donar un pas endavant pel que fa a l’organització de la Intercol·legial i dotar-la 

de personalitat jurídica amb la constitució d’una associació oberta a tots els col·legis professionals i consells de 

col·legis de Catalunya que volguessin participar-hi,  també amb la voluntat d’integrar en la Intercol·legial altres 

importants iniciatives sectorials en l’àmbit dels col·legis professionals que havien sorgit en els darrers temps, a 

fi de coordinar esforços i facilitar l’assoliment d’objectius d’interès comú.

La Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya es va 

constituir com a Associació el 28 d’abril de 2011 en un acte so-

lemne celebrat a la seu del Col·legi de Notaris de Catalunya, que 

va tenir una àmplia repercussió mediàtica.

 Actualment, l’Associació Intercol·legial representa més de 100 

col·legis professionals i consells de col·legis professionals de 

Catalunya, amb més de 150.000 col·legiats/des de tots els àm-

bits professionals.
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Missió, visió i valors

L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya té com a finalitats reforçar la presència 

social dels col·legis professionals, divulgar les seves funcions d’interès general, impulsar projectes comuns, 

actuar com a interlocutor amb les administracions i estudiar qüestions que afectin el col·lectiu transversalment, 

d’acord amb els principis i valors següents:

Defensar la validesa del model actual de col·legis professionals:

 · Garantia de la Deontologia, les bones pràctiques, la salvaguarda de l’interès públic i  la millor presta- 

  ció de serveis als usuaris i consumidors. 

 · Divulgació de la funció social dels col·legis professionals davant la societat i les administracions públi 

  ques. 

 · Foment de la modernització dels col·legis com a centres de serveis als col·legiats, amb especial atenció  

  a la formació continuada i al foment de l’excel·lència professional i de la internacionalització. 

 · Representació i defensa dels professionals col·legiats. 

Crear espais de trobada:

 · Intercanvi d’informació. 

 · Posada en comú d’experiències. 

 · Potenciació de sinèrgies. 

 · Impuls a projectes d’interès comú. 

Organitzar la col·laboració:

 · Estructura mínima i flexible. 

 · Compromisos voluntaris. 

 · Interacció sectorial i transversal. 

 · Distribució d’àrees de responsabilitat. 

Memòria 2013
Índex

2. Pla d’actuacions 2013-2014

1. L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals  
 de Catalunya

· Història

· Missió, visió i valors

· Membres

· Imatge corporativa i canals de comunicació

· Organització interna

3. Informe d’activitats 2013

· Nous membres

· Comunicació corporativa

· Gabinet de premsa i presència als mitjans de comu- 
 nicació

· Formació intercol·legial

· Projecció Social i institucional

· Convenis de Col·laboracions

· Activitats

· Serveis

· Òrgans de Suport Tècnic i Comissions



Membres

 Comissió Sectorial d’Arquitectura, Enginyeria i Tècnica

 · Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya.

 · Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya.

 · Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona.

 · Col·legi  Oficial d’Arquitectes de Catalunya.

 · Consell de Col·legis Professionals de Delineants de Catalunya.

 · Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, Demarcació de Catalunya.

 · Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.

 · Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya.

 · Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.

 · Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida.

 · Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona.

 · Col·legi d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya.

 · Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya.

 · Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs, Delegació de Catalunya.

 · Col·legi de Químics de Catalunya.

 · Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya.

 · Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.

 · Col·legi d’Enginyers de Telecomunicacions de Catalunya.

 · Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona.

Comissió Sectorial de Salut

 · Col·legi de Biòlegs de Catalunya.

 · Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.

 · Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya.

 · Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona.

 · Col·legi de Logopedes de Catalunya.
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 · Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya.

 · Col·legi Oficial d’Òptics i Optometristes i Òptiques i Optometristes de Catalunya.

 · Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya.

 · Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.

 · Il·lustre Col·legi Oficial de Protètics Dentals de Catalunya.

 · Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya.

 · Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona.

Comissió Sectorial d’Economia i Empresa

 · Consell de Col·legis d’Agents Comercials de Catalunya.

 · Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona.

 · Col·legi Oficial d’Agents i Comissionistes de Duanes de Barcelona.

 · Col·legi Oficial d’Agents i Comissionistes de Duanes de Tarragona.

 · Consell de Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya.

 · Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona.

 · Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Girona.

 · Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

 · Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya.

 · Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya.

 · Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.

 · Col·legi Oficial de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya.

 · Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Barcelona.

 · Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona.

 · Il·lustre Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Girona.

 · Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya.

 · Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Girona.

 · Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances de Catalunya.

Comissió Sectorial Jurídica

 · Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida.
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 · Col·legi d’Administradors de Finques de Girona.

 · Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona.

 · Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya.

 · Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

 · Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona.

 · Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona.

 · Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de Barcelona. 

 · Col·legi de Notaris de Catalunya.

 · Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya.

 · Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona.

 · Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya.

Comissió Sectorial d’Acció Social Ensenyament i Humanitats

 · Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.

 · Col·legi de Doctors i Llicenciants en Belles Arts i Professors de Dibuix de Catalunya.

 · Col·legi Oficial de Doctors i  Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya.

 · Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya.

 · Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya.

 · Col·legi de Pedagogs de Catalunya.

 · Col·legi de Politòlegs I Sociòlegs de Catalunya.

 · Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.

Comissió Sectorial de Ciències de la Informació i la Comunicació

 · Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya.

 · Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya.

 · Col·legi de Periodistes de Catalunya.

 · Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya.
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Imatge corporativa i canals de comunicació

La imatge de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professio-

nals de Catalunya, obra del dissenyador gràfic Manolo Jotta, va 

ser elaborada com a aportació del Col·legi de Disseny Gràfic de 

Catalunya al projecte intercol·legial.

El grafotip parteix d’un nucli central on conflueixen tots els col·le-

gis professionals de Catalunya per connectar-se i relacionar-se 

entre sí. Té la figura d’un asterisc, vehicle d’unió, que situat al 

costat de cada col·legi professional el defineix com a integrant 

de la nova Associació Intercol·legial. És l’element més actiu de 

la marca. Descansa sobre un únic braç/branca i això produeix la 

sensació d’estar sempre en constant moviment.

El logotip és una tipografia modular creada per al seu ús exclusiu 

amb el logotip de l’Associació intercol·legial de Col·legis Profes-

sionals de Catalunya. Els mòduls són igualment metàfores dels 

Col·legis grans, mitjans i petits (quadrats, cercles i rectangles, ....).

La pàgina web corporativa www.intercolcat. cat és el canal de 

comunicació institucional de l’Associació Intercol·legial de Col·le-

gis Professionals de Catalunya.

News Intercol·legial és el butlletí electrònic periòdic de l’Associa-

ció Intercol·legial, que conté informació sobre les reunions de la 

Taula Tècnica, les activitats de formació que organitzen les cor-

poracions associades obertes a la resta de membres de la Inter-

col·legial i noticies d’actualitat dels col·legis i consells de col·legis 

integrats en l’Associació.

Aplicació vertical del logotip

Aplicació horitzontal del logotip

Imagotip
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L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació i, entre d’altres facultats,  aprova el pressupost, la liqui-

dació de comptes, les quotes a satisfer pels associats i la gestió de la Junta Directiva, així com les modifica-

cions estatutàries. 

Es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any i dins del primer semestre d’aquest.

Assemblea General

La Junta Directiva regeix, administra i representa l’Associació i està integrada per 26 membres, que, per pre-

visió estatutària, han de representar de manera equilibrada a les diferents Comissions Sectorials constituïdes 

en el si de l’Associació.

La primera Junta Directiva de l’Associació, nomenada en l’acte fundacional, està integrada per les Corpora-

cions següents:

Junta Directiva

Organització interna
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Presidència

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona 

Representant: Sr. Pedro L. Yúfera Sales (degà, fins a l’11 de juliol de 2013))

  Sr. J. Oriol Rusca i Nadal (degà , a partir de l’11 de juliol de 2013) 
 

Vicepresidència sectorial d’enginyeria, arquitectura i tècnica

Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona 

Representant: Sra. M. Rosa Remolà i Ferrer (presidenta)

Vicepresidència sectorial de salut

Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya

Representant: Sr. Josep Lluis Navarro Majó (president)

Vicepresidència sectorial jurídica

Col·legi de Notaris de Catalunya

Representant: Sr. Joan Carles Ollé Favaró (degà)

Vicepresidència sectorial d’economia i empresa

Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona

Representant: Sr. Enric Enrech i Artal (president)

Vicepresidència sectorial d’acció social, ensenyament i humanitats

Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya

Representant: Sra. Nuria Carrera i Comes (presidenta)

Vicepresidència sectorial de ciències de la informació i la comunicació

Col·legi de Periodistes de Catalunya

Representant: Sra. Neus Bonet (vicedegana)

Secretaria

Il·lustre Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona

Representant: Sr. Eduard Soler Villadelprat (president)
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Tresoreria

Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya

Representant: Sr. Daniel Faura Llimós (president)

Vocalies

Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports (Demarcació de Catalunya)

Representant: Sr. Josep Oriol Carreras (degà)

Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya (fins el 6 de juny de 2013)

Representant: Sr. Albano Sánchez Osorio (degà)

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (a partir del 6 de juny de 2013)

Representant: Sr. Lluis Xavier Comerón i Graupera. (degà) 

Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya

Representant:  Sra. Virgínia Domingo Reig (presidenta)

                      

Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya

Representant: Sr. Josep Vilajoana i Celaya (degà)

Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya

Representant:  Sra. Carme López Burillo (presidenta)

                       

Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya

Representant: Sr. Josep Manuel Ogalla Rodriguez (president)

Col·legi de Biòlegs de Catalunya

Representant: Sr. Emili Fadurdo Torrus (degà)

Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya

Representant: Sr. Ignacio López Chocarro (president)
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Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de Barcelona

Representant: Sr. José Conesa Ballestero (vicepresident primer)

Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida

Representant: Sr. Enrique Vendrell Santiveri (president)

Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya

Representant: Sr. Alfonso Lluzar i López de Briñas (president)

Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona

Representant: Sr. Gabriel Fuentes Nuñez (vicepresident primer)

Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (vocalia compartida)

Representant: Sr. Pepín de la Rosa Casado (president)

Col·legi de Pedagogs de Catalunya (vocalia compartida)

Representant: Sr. Josep M. Elias i Costa (president)

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya

Representant: Josefina Cambra (degana)

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

Representant: Sra. Ana Pares i Rifà (degana) 

Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya

Representant:  Sr. Francesc Llobet Dalmases (degà)

                       

Col·legi de Químics de Catalunya

Representant: Sr. José Costa Lopez (degà)
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La Comissió Executiva va ser constituïda per acord de la Junta Directiva de l’Associació de 25 de maig de 2011, 

a l’empara de l’article 24 dels Estatuts de l’Associació, i té per finalitat la preparació de les reunions de la Junta 

Directiva i el seguiment i coordinació de l’execució dels acords adoptats per l’òrgan rector de l’Associació.

La Comissió Executiva està integrada per la Presidència, les sis Vicepresidències, la Secretaria i la Tresoreria 

de l’Associació.

· Comissió Executiva

L’Associació Intercol·legial compta en el seu si amb sis Comissions Sectorials en què s’integren els col·legis 

professionals i consells de col·legis d’àmbits professionals propers o amb especials relacions, que són les se-

güents:

 · Sectorial d’enginyeria, arquitectura i tècnica.

 · Sectorial de salut.

 · Sectorial jurídica.

 · Sectorial d’economia i empresa.

 · Sectorial d’acció social, ensenyament i humanitats.

 · Sectorial de ciències de la informació i la comunicació.

· Comissions Sectorials

Comissions:

Comissió de Relacions Institucionals: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, representat pel seu degà senyor 

Lluis Xavier Comerón i Graupera

Comissió de Responsabilitat Social Corporativa: Col•·egi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, repre-

sentat pel seu degà senyor Albert Tort Sisó

Comissió Internacional: Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, representat pels seus degans Joan Vall-

vé i Ribera (fins al 18 de desembre de 2013) i Jordi Guix i Armengou ( des del 18 de desembre de 2013).
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 · Promoure  la integració de tots els col·legis professionals i consells de col·legis professionals de Cata- 
  lunya en l’Associació Intercol·legial.

 · Desenvolupar el programa de visites institucionals i contactes amb interlocutors dels àmbits social,  
  econòmic, empresarial, educatiu i cultural.

 · Projectar la presència dels col·legis professionals en la societat civil i afavorir el millor coneixement de  
  les seves funcions socials.

 · Establir relacions amb altres interprofessionals de caràcter autonòmic, estatal i internacional.

Igualment, la Junta Directiva va designar el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya com a president d’aques-

ta nova Comissió.

En la reunió celebrada el 6 de juny de 2012, la Junta Directiva, atesa la importància creixent que les polítiques 

de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) adreçades a la millora social, econòmica i ambiental estant adqui-

rint en l’àmbit de les organitzacions corporatives, va aprovar la constitució d’una nova Comissió de Responsa-

bilitat Social Corporativa, amb les finalitats següents.

 · Elaborar un informe sobre la situació de la RSC en els col·legis i consells de col·legis integrats en l’As- 
  sociació Intercol·legial.

· Comissió de Responsabilitat Social Corporativa (RSC)

La Junta Directiva de l’Associació Intercol·legial, en la seva reunió de 17 de novembre de 2011, va acordar la 

constitució d’una Comissió de Relacions Institucionals, per tal de donar suport a la Junta Directiva en les tas-

ques següents:

· Comissió de Relacions Institucionals

Dirigides pels sis vicepresidents/es, les Comissions Sectorials elaboren els plans sectorials, formulen propos-

tes i presenten informes i estudis a la Junta Directiva. Assumeixen la responsabilitat d’accions concretes i fo-

menten especialment la participació dels associats en la Intercol·legial. 
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· Grups de Treball

 · Propiciar l’intercanvi d’experiències sobre les actuacions en matèria de RSC desenvolupades per les  
  corporacions membres de l’Associació Intercol·legial.

 · Impulsar la formació interna en matèria de RSC.

 · Desenvolupar accions i programes que facilitin l’autoanàlisi de la situació a nivell de RSC en cada orga 
  nització col·legial, així com l’adopció de mesures de RSC per part dels col·legis i consells incorporats a  
  l’Associació Intercol·legial.

La Junta Directiva va encomanar la presidència de la nova Comissió de RSC al Col·legi Oficial d’Infermeres i 

Infermers de Barcelona.

Coordinadora:

Sra. Núria Pi, tècnica de l’Àrea d’Atenció Col·legial del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona.

Per tal d’impulsar la projecció internacional de sector col·legial català, especialment en l’àmbit de la Unió Eu-

ropea, així com per promoure un marc de comunicació i col·laboració amb altres organitzacions professionals 

semblants de caràcetr internacional, la Junta Directiva va constituir en la seva reunió de 18 d’octubre de 2013 

la Comissió Internacional, la direcció de la qual va ser encomanada al Col·legi d’Enginyers Industrials de Ca-

talunya.

Comissió Internacional

Grup de treball sobre petitatges judicials

A proposta de la Comissió Sectorial Jurídica, la Junta Directiva, en la seva reunió de 17 de novembre de 2011, 

va acordar la constitució d’un Grup de Treball intersectorial per estudiar la problemàtica de tots els assumptes 

relacionats amb els peritatges judicials (llistat de professionals per a la designa judicial de perits; formació; bo-

nes pràctiques pericials; etc....) i elevar propostes d’acord a la Junta Directiva sobre aquestes matèries. 

Un objectiu prioritari d’aquest nou Grup de Treball és elaborar un Codi de Bones Pràctiques Pericials amb el 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
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La Junta Directiva va designar l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona com a president 

d’aquest Grup de Treball.

Grup de treball sobre el Cicle de l’Aigua

A proposta del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya i del Col·legi de Biòlegs de Catalunya, la Junta Directiva, 

en sessió de 7 de maig de 2014, va aprovar la constitució d’un grup de Treball Intercol·legial sobre el “Cicle de 

l’Aigua”, que té per finalitat debatre i donar resposta, de manera col·legial, a les qüestions que es vagin plante-

jant en els plenaris del Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua amb la participació de tots els col·legis profes-

sionals de l’Associació Intercol·legial interessats en aquest àmbit.

Composició i funcions

La Taula Tècnica de l’Associació Intercol·legial va ser creada per acord de la Junta Directiva de l’Associació de 

17 de novembre de 2011, com a àrea de suport als òrgans de govern de l’Associació.

La Taula Tècnica està integrada pels directors generals, gerents, secretaris tècnics, directors de comunicació i 

màrqueting, responsables de Secretaria, etc... de les corporacions membres de l’Associació.

Les seves funcions són l’elaboració de propostes, informes, estudis i plans d’actuació per assolir les finalitats 

de l’Associació, així com l’execució dels acords i projectes de col·laboració intercol·legial aprovats per la Junta 

Directiva, sota la supervisió directa de la Comissió Executiva.

A nivell intern, la Taula Tècnica compta amb quatre grups de treball: (a) Formació, (b) Comunicació; (c) Serveis 

i (d) Premis intercol·legials.

Coordinador: 

Sr. Jordi Martí, gerent del Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona.

· Taula Tècnica
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L’article 24 dels Estatuts de l’Associació disposa que els assessors de les corporacions associades, constituïts 

en Comissió o Taula Lletrada, actuaran com a òrgan tècnic d’assessorament i suport als òrgans de govern de 

l’associació.

Coordinador: 

Sr. Josep Barceló, advocat i assessor jurídic del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (a partir del 30 

de gener de 2013).

· Comissió o Taula Lletrada

Composició i Funcions

La Secretaria de Suport de l’Associació, assumida per la Secretaria de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelo-

na, actua com a Secretaria Tècnica al servei dels òrgans de direcció de la Intercol·legial, especialment del Se-

cretariat de l’Associació, i realitza funcions de coordinació i enllaç entre les diferents estructures de l’Associació

Integrants:

Sr. Juan José Climent, advocat de la Secretaria de Junta de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Sra. Isabel Iranzo, advocada de la Secretaria de Junta de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

· Secretaria de Suport
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El domicili de l’Associació està establert a la ciutat de Barcelona, al carrer Mallorca núm. 283, seu de l’Il·lustre 

Col·legi d’Advocats de Barcelona, on radica la Secretaria de Suport a l’Associació.

Els Estatuts de l’Associació preveuen la possibilitat d’establir subseus, delegacions i representacions en el 

domicili d’altres membres de l’Associació, on se celebren també les reunions dels seus òrgans de govern, co-

missions, grups de treball i òrgans de suport tècnic.

Dades de contacte:

Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya.

Carrer de Mallorca núm. 283, 08037 Barcelona.

Telèfons: 93 496 18 80, Ext. 5312

Fax: 93 487 15 70.

Adreça de correu electrònic: intercat@icab.cat

· Domicili social
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2. Pla d’actuacions 2013-2014

2. Pla d’actuacions 2013-2014
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Pla d’actuacions 2013-2014

L’Assemblea General de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, celebrada el 13 

de desembre de 2011, va aprovar un Pla d’actuacions per al període 2013-2014, basat en els següents punts 

programàtics.

1.Divulgar la funció social dels Col·legis professionals 

 · Impulsar una campanya de comunicació per donar a conèixer el valor dels col·legis professionals da- 
  vant de la societat i les administracions públiques  i promoure la figura dels col·legis professionals com  
  a garants dels professionals i del seu exercici professional. 

 · Organitzar una Jornada sobre col·legis professionals. 

 · Promoure l’Aula Professional Intercol·legial (cicles de conferències multidisciplinars sobre temes d’ac 
  tualitat adreçades a la ciutadania). 

 · Organitzar Jornades de Portes Obertes als diferents col·legis professionals membres de l’Associació. 

2.Activar la comunicació interna i externa 

 · Crear el logotip corporatiu. 

 · Posar en marxa la pàgina web institucional, amb intranet. 

 · Dissenyar una Newsletter mensual. 

 · Incidir en les noves xarxes socials. 

 · Fomentar la creació d’un espai intercol·legial a les webs dels associats. 

3.Projectar l’acció intercol·legial 

 · Promoure la integració de més corporacions professionals. 

 · Desenvolupar un programa de visites de presentació institucional i contactes amb interlocutors dels  
  àmbits social, econòmic, empresarial, educatiu i cultural. 

 · Participar en organismes consultius de l’Administració, associacions i fòrums socials. 

 · Establir relacions amb altres associacions interprofessionals autonòmiques, estatals i internacionals. 

 · Crear el Premi a l’Emprenedoria Professional. 
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4. Actuar com a lobby professional 

 ·Influir decisivament en el procés d’elaboració de la Llei de serveis professionals. 

 · Incidir sobre la normativa estatal i catalana en matèria de col·legis professionals. 

 · Proposar millores en el tractament fiscal dels professionals i del vehicle que utilitzen en la seva activitat. 

 · Reforçar la previsió social dels professionals col·legiats. 

5. Potenciar la formació 

 · Desenvolupar formació en matèries col·legials (Per a membres de Junta, assessors i personal tècnic: 
  Llei de serveis professionals; Deontologia professional i potestat disciplinària; protecció de dades;  
  Dret de la competència; relacions amb els Consells Generals; finançament dels col·legis; societats pro 
  fessionals). 

 · Intercanviar informació sobre l’activitat formativa dels associats i difondre-la entre els respectius   
  col·lectius (espais intercol·legials webs i Newsletter). 

 · Organitzar accions formatives d’interès transversal. 

 · Estudiar una política recíproca de preus especials i reserva de places per als cursos de formació de  
  les corporacions associades. 

6. Desenvolupar la col·laboració ocupacional 

 · Establir una xarxa de comunicació entre els serveis de Borsa de Treball i Orientació Professional. 

 · Intercanviar experiències en l’àmbit de la formació empresarial dels professionals col·legiats i de su 
  port a la modernització dels seus despatxos (RRHH, màrqueting, direcció financera, noves tecnologies). 

7. Facilitar la millora dels serveis i la gestió col·legials 

 · Intercanviar les Guies de Serveis dels associats per posar en comú idees sobre nous serveis col·legials. 

 · Estudiar conjuntament el desenvolupament de la Llei òmnibus en matèria de finestreta única i Serveis  
  d’Atenció als col·legiats i als consumidors i usuaris. 

 · Programar visites als diferents Serveis d’Atenció Col·legial. 

 · Intensificar la col·laboració de les biblioteques i centres de documentació. 

 · Compartir experiències sobre polítiques de qualitat , TIC i Responsabilitat Social Corporativa. 

 · Confeccionar un Directori de responsables d’àrea de les diferents corporacions, per facilitar la comuni- 
  cació. 

 · Fer seguiment de les subvencions i ajudes públiques d’interès per al sector col·legial i fer-ne difusió. 
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8. Fomentar els punts de trobada 

 · Organitzar trobades interprofessionals. 

 · Promoure les col·laboracions multidisciplinàries. 

 · Impulsar la Intercol·legial Jove. 

 · Integrar la Intercol·legial Sènior. 

 ·Desenvolupar activitats socials, culturals  i solidàries comunes. 

9. Aprofitar la força intercol·legial 

 · Acordar convenis amb les Administracions Públiques en assumptes d’interès transversal. 

 · Establir convenis amb entitats per obtenir avantatges per als col·legiats dels membres de l’Associació,  
  sota el principi de la voluntarietat per a cada Corporació associada. 

 · Signar un Conveni amb l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per a la formació i col·laboració  
  en matèria de protecció de dades de caràcter personal i l’elaboració d’un codi tipus per al sector dels  
  col·legis professionals. 

 · Elaborar un Codi de bones pràctiques pericials amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

10. Potenciar la internacionalització professional 

 · Intercanviar experiències sobre programes de promoció de la internacionalització. 

 · Dissenyar una estratègia multidisciplinar per a la internacionalització dels professionals catalans.  

11. Interactuar sectorial i transversalment 

 · Desenvolupar les Comissions Sectorials amb l’elaboració de plans sectorials de col·laboració. 

  · Integrar plenament la Taula Lletrada d’assessors jurídics de les corporacions professionals. 

  · Crear la Comissió de Relacions Institucionals. 

  · Constituir la Taula Tècnica, com a òrgan de suport gerencial en la preparació de propostes i l’execució  
  d’acords. 

 · Impulsar la Secretaria de la Intercol•legial amb funcions d’enllaç i coordinació. 

 · Crear noves Comissions o grups de treball a partir de les necessitats detectades. 
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Nous membres

L’any 2013 s’han incorporat a l’Associació Intercol·legial els col·legis professionals i consells de col·legis se-

güents:

 · Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya.

 · Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.

 · Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya.

 · Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Girona.

 · Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances de Catalunya.  
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 · Col·legi d’Enginyers de Telecomunicacions de Catalunya.

 · Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona.
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Comunicació corporativa

La pàgina web corporativa (www.intercolcat.cat), que facilita informació de caràcter institucional i compta 

també amb apartats específics per a les activitats de formació i serveis, ha estat un canal de comunicació fo-

namental per donar a conèixer l’Associació Intercol·legial i la seva actuació.

Un valor afegit del web de l’Associació és el funcionament d’una intranet reservada que facilita la comunicació 

entre els directius i tècnics dels col·legis i consells de col·legis, que hi poden informar sobre les activitats de 

formació i actes col·legials que cadascun d’ells organitza que s’obren a l’assistència de col·legiats procedents 

d’altres col·lectius professionals.

Durant el 2013 s’ha creat un directori professional dels integrants de la Taula Tècnica dins de la intranet que 

permet facilitar la comunicació entre els responsables tècnics de les corporacions associades i  a partir d’octu-
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bre s’ha habilitat també un nou espai dins de la intranet per a la publicació de la documentació de la Taula la 

Lletrada intercol·legial.

Igualment, l’Associació disposa d’un servei de Newsletter intercol·legial o butlletí electrònic  (News Intercol·le-

gial) que recull tota la informació actualitzada sobre activitats de formació, actes i notícies relacionades amb la 

Intercol·legial i les corporacions membres, amb un link que permet accedir a la intranet de la pàgina web amb 

la informació completa sobre cada assumpte. 

D’altra banda, la majoria de les corporacions associades disposen ja d’un espai intercol·legial a les seves pàgi-

nes webs, identificant també la seva pertinença a la Intercol·legial amb la presència al web col·legial del logotip 

de l’Associació o del banner creat específicament a aquest fi.
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Gabinet de premsa i presència als mitjans de comunicació

En el camp de la comunicació i la presència pública de l’Associació, la Intercol·legial ha emès 7 notes de prem-

sa, amb bon ressò en els mitjans, per destacar la seva actuació en la defensa de la funció social dels col·legis 

professionals i de la millora de les condicions que afecten el desenvolupament de l’actuació dels professionals 

col·legiats o pronunciar-se sobre qüestions d’actualitat social de caràcter transversal.

Els comunicats de premsa emesos durant 2013 han tractat sobre les matèries següents.

 · La Intercol·legial alerta dels riscos que l’Avantprojecte de Llei de serveis professionals pot comportar  

  per al ciutadà (29 de gener 2013) 

 · La Intercol·legial premia l’advocat Miquel Roca i el periodista Jordi Basté per la seva defensa de les  

  professions col·legiades. (6 de juny 2013) 

  · La Intercol·legial celebra que el Parlament català defensi els Col·legis Professionals i rebutgi la libera 

   lització extrema del sector (21 de juny 2013) 

 · La Intercol·legial denuncia que la liberalització dels serveis professionals prevista a l’avantprojecte  

  aprovat pel Govern redueix dràsticament les garanties dels ciutadans. (5 d’agost de 2013) 

 ·  L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) signa un conveni amb l’Associació Intercol·le 

  gial de Col·legis Professionals de Catalunya (4 de setembre 2013)  

 · El President de l’Associació Intercol·legial trasllada al Ministre de Guindos la preocupació del sector  

  col·legial català pel contingut de l’Avantprojecte de llei de serveis i col·legis professionals. 

  (2 d’octubre 2013)

 ·  L’Associació Intercol·legial s’adhereix al Manifest pel Dret a Decidir. (28 d’octubre de 2013)

  · La Intercol·legial celebra que el Senat insti el Govern a consensuar la futura Llei de serveis i col·legis  

   professionals. (28 de novembre 2013)
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Aquestes accions de comunicació – coordinades des dels Gabinets de Premsa dels Col·legis integrats en el 
Grup de Comunicació de la Taula Tècnica – han permès fer sentir la veu dels professionals col·legiats en el 
debat social, reforçant d’aquesta manera el  paper de les corporacions professionals com a expressió de la so-
cietat civil i consolidant el coneixement de l’Associació Intercol·legial. En aquesta línia, cal destacar una intensa 
campanya de presència en els mitjans de comunicació durant els mesos d’agost a octubre de 2013 per expo-
sar la valoració crítica del sector col·legial català respecte a l’Avantprojecte de llei estatal de serveis i col·legis 
professionals.
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Formació intercol·legial

En el camp de la formació, l’Associació ha continuat amb el programa de seminaris informatius i de formació 

específica per a directius dels col·legis integrats, amb diverses sessions impartides en el marc de les reunions 

de la Taula Tècnica, que han tractat sobre els temes següents:  

 ·  “Responsabilitat Social Corporativa”, a càrrec del senyor Josep Maria Canyelles, expert en Responsa- 

  bilitat social de les empreses i organitzacions.
  

 ·  “La venda consultiva en èpoques d’incertesa”, a càrrec del senyor Cosimo Chiesa de Negri, professor  

  de comercial i Màrqueting en l’IESE.

 ·  “Els punts claus a tenir en compte des dels col•legis professionals vers la llei de protecció de dades de  

  caràcter personal”, a càrrec del senyor Jordi Saldaña, advocat i consultor especialista en protecció de  

  dades de caràcter personal.

 ·  “El procés de qualificació dels professionals. Visió, processos i perspectives de futur”, a càrrec de la  

  senyora Carme Duch, directora de l’Institut Català de les Qualificacions Professionals (ICQP).

 ·  “Models de formació a professionals amb Formació Contínua”, a càrrec de la senyora Olga Camp- 

  many, directora del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya”.

 ·  “Creació de cooperatives”, a càrrec del senyor Joan Segarra, director sectorial  de la Federació de  

  Cooperatives de Catalunya.

 ·  Presentació del programa “Entitats amb Cor” de Càritas, a càrrec de la senyora Conxita Ribas.

3. Informe d’activitats 2013

Igualment, s’ha aprofundit en l’intercanvi d’informació sobre l’activitat formativa dels diferents Col·legis.

Per mitjà de la intranet de la pàgina web de la Intercol·legial, cada col·legi té la possibilitat d’accedir a informació 

sobre les activitats formatives que els membres de l’Associació organitzen i que estan obertes a col·legiats d’al-

tres corporacions, a fi de donar-ne difusió entre el propi col·lectiu. 

1. L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals  
 de Catalunya

· Història

· Missió, visió i valors

· Membres

· Imatge corporativa i canals de comunicació

· Organització interna

2. Pla d’actuacions 2013-2014

· Nous membres

· Comunicació corporativa

· Gabinet de premsa i presència als mitjans de comu- 
 nicació

· Formació intercol·legial

· Projecció Social i institucional

· Convenis de Col·laboracions

· Activitats

· Serveis

· Òrgans de Suport Tècnic i Comissions



Memòria 2013
Índex

3. Informe d’activitats 2013

Amb la Newslwetter intercol·legial es reforça també la difusió d’aquesta formació compartida a nivell intercol·le-

gial.

Durant el 2013 s’ha organitzat un curs de formació en l’atenció als col•legiats/des per als integrants dels departa-

ments d’atenció col·legial en què van participar 126 membres de les plantilles de les corporacions associades. El 

programa del Curs incloïa la gestió del canvi davant dels reptes de l’entorn actual; la importància de les actituds 

i de la intel·ligència emocional; la comunicació interpersonal; la qualitat de servei i l’atenció al client, així com la 

fidelització i la gestió de la insatisfacció.
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Projecció Social i institucional

Trobada entre el president de l’Associació Intercol·legial i el president de la Generalitat de Catalunya

El president de l’Associació Intercol·legial  senyor Oriol Rusca, va mantenir el dijous 31 d’octubre una primera 

reunió amb el Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, senyor Artur Mas. La trobada tingué lloc 

al Palau de la Generalitat i es va desenvolupat en un ambient de gran cordialitat. 

Oriol Rusca va traslladar al president de la Generalitat les principals preocupacions dels col·legis professionals 

de Catalunya i la voluntat de col·laboració institucional de l’Associació Intercol·legial.

El president Mas es va mostrar mostrat obert al diàleg i molt receptiu a les propostes del sector col·legial català.

3. Informe d’activitats 2013
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Entrevista del president de l’Associació Intercol·legial amb els Ministres d’Economia i Competitivitat i de 

Justícia.

El president de l’Associació Intercol·legial, senyor Oriol Rusca, va mantenir l’1 d’octubre una entrevista amb el 

ministre senyor Luis de Guindos a la seu del Ministeri d’Economia i Competitivitat, en el transcurs de la qual va 

traslladar-li la profunda inquietud del sector dels col·legis professionals de Catalunya per l’orientació de l’Avan-

tprojecte de llei de serveis i col·legis professionals que el Consell de Ministres havia aprovat el 2 d’agost.

Oriol Rusca va defensar el principi de la col·legiació obligatòria com a millor garantia dels drets dels ciutadans, 

per mitjà de les funcions d’acreditació professional, control de la deontologia i les bones pràctiques i atenció als 

consumidors i usuaris que desenvolupen els col·legis professionals. El ministre  es va comprometre a estudiar 

amb atenció les propostes formulades des dels  col·legis professionals de Catalunya.

Igualment, el president de l’Associació Intercol·legial va tenir l’ocasió d’exposar al ministre de Justícia, senyor 

Alberto Ruiz Gallardón el posicionament del sector col·legial català en contra l’Avantprojecte de llei de serveis i 

col·legis professionals en el marc de la trobada que van mantenir a Madrid el 29 d’octubre de 2013.

Relacions amb altres interprofessionals

La Secretaria de Suport ha mantingut contactes periòdics d’intercanvi d’informació amb Unión Professional i 

amb les altres intercol·legials locals i autonòmiques, per estudiar totes les qüestions d’actualitat relacionades 

amb la defensa dels col·legis professionals i la futura Llei de serveis i col·legis professionals.

Presència en òrgans consultius

De conformitat amb el principi de participació activa en organismes consultius de l’Administració, associacions 

i fòrums socials previst en el seu Programa d’Actuacions per a 2012-2013, la Junta Directiva de l’Associació In-

tercol·legial va aprovar la incorporació d’una representació de l’Associació en els següents consells consultius:
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 - Consell de Cooperació al Desenvolupament: Sra. Núria Carrera i Comas, degana del Col·legi de Treball So- 

  cial de Catalunya (vocal); Sr. Pepín de la Rosa Casado, president del Col·legi d’Educadores i Educadors So 

  cials de Catalunya (suplent).

 - Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua (CUSA): Sra. Virgínia Domingo Reig, presidenta del Col·legi d’Am- 

  bientòlegs de Catalunya (representant titular); Sr. Emili Fadurdo Torrus, degà del Col·legi de Biòlegs de Ca- 

  talunya (representant suplent).

En la reunió constitutiva del Consell per a l’ús Sostenible de l’Aigua de 16 d’abril de 2013 el senyor Emili Fadurdo 

Torrus va ser elegit com a vicepresident del CUSA.

Adhesió al Manifest- Compromís del Pacte Nacional pel Dret a Decidir

La Junta Directiva de l’Associació Intercol•legial, en sessió de 18 d’octubre, va acordar la seva adhesió al Ma-

nifest-Compromís del Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Amb aquest acord la Intercol•legial, que va assistir a la 

reunió constituent del Pacte Nacional pel Dret a Decidir juntament amb altres representants de la societat civil 

catalana, va subscriure el text redactat per l’expresident del Parlament de Catalunya senyor Joan Rigol, que ma-

nifesta el ple suport al procés democràtic expressat pel parlament de Catalunya per tal que el poble català pugui

exercir el seu dret a decidir.

Relleu en la presidència de l’Associació Intercol·legial

J. Oriol Rusca i Nadal, nou degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB) , va assumir la presidència 

de l’Associació Intercol·legial, l’11 de juliol de 2013,  substituint el senyor Pedro L. Yúfera Sales, anterior degà de 

l’ICAB.

Oposició a l’Avantprojecte de llei estatal de serveis i col·legis professionals

Davant de l’aprovació del Consell de Ministres de l’Avantprojecte de llei estatal de serveis i col·legis professionals, 

la Junta Directiva va acordar la formulació d’al·legacions dins del termini d’audiència pública obert pel Ministeri 
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d’Economia i Competitivitat, que van ser presentades davant del Ministeri el 23 de setembre.

Les al·legacions van recollir qüestions transversals on hi havia coincidència entre totes les corporacions i col·lec-

tius professionals que formen part de l’Associació, amb el contingut bàsic següent:

 1. Defensa de la col·legiació obligatòria com a garantia dels drets dels ciutadans.

 2. Defensa de les competències autonòmiques en matèria de col·legis professionals, mitjançant l’adequa 

  ció del text de l’Avantprojecte al marc competencial establert en el bloc de constitucionalitat.

 3. Defensa de la importància de la deontologia professional i oposició a l’establiment d’un Codi Deontològic  

  Únic previst a l’Avantprojecte.

 4. Rectificació del disseny de l’òrgan sancionador col·legial establert en l’Avantprojecte.

 5. Correcció de l’intervencionisme de l’Avantprojecte, reduint al màxim el règim de “protectorat” que s’hi  

  preveu, salvaguardant l’autonomia dels col·legis professionals.

 6. Rectificació del règim de submissió als Consejos Generales.

 7. Reivindicació de l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria dels professionals i reconeixement del  

  paper dels col·legis professionals en aquest àmbit.

 8. Caràcter no obligatori de la constitució dels col·legis professionals com a entitats de certificació i flexibili- 

  tat en les fórmules mitjançant les quals els col·legis podran prestar serveis de certificació professional.

El mes de desembre de 2013, la Junta Directiva va sol·licitar  i aconseguir tràmit d’audiència davant del Consell 

d’Estat en relació amb l’Avantprojecte de llei estatal de serveis i col·legis professionals, reiterant i ampliant el 17 

de gener de 2014 les seves al·legacions en relació a la segona versió d’aquest Avantprojecte de llei (20 de no-

vembre) que el Govern havia tramès al Consell d’Estat.
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Convenis de Col·laboracions

Conveni de Col·laboració amb l’Autoritat 

Catalana de Protecció de Dades

L’Associació Intercol·legial  i l’Autoritat Cata-

lana de Protecció de Dades i Professionals 

de Catalunya (APDCAT) van signar el 4 de 

setembre de 2013 un Conveni de Col·labora-

ció per tal de garantir un millor coneixement i 

preparació sobre protecció de dades als tre-

balladors dels Col·legis i Consells de Col·le-

gis professionals, i als  membres dels col·le-

gis integrats a l’Associació Intercol·legial de 

Col·legis Professionals de Catalunya.

Amb la signatura d’aquest Conveni ambdós 

entitats es comprometen a l’organització conjunta d’activitats formatives en matèria de protecció de dades de 

caràcter personal i a l’elaboració, per part de l’APDCAT, d’una guia pràctica de protecció de dades per  a col·legis 

professionals.

El conveni obre també una via de suport per part de l’APDCAT, a les tasques de l’Associació Intercol·legial con-

duents a la formulació d’un codi tipus per al sector dels col·legis professionals, d’acord amb l’article 32 de la Llei 

orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), entre altres tasques 

de suport.

Igualment, l’acord preveu realitzar conjuntament actes, jornades, seminaris, accions o campanyes de comunica-

ció, difusió i divulgació encaminades al coneixement, la consolidació i el desenvolupament del dret a la protecció 

de dades i matèries relacionades.
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Activitats

Participació en el Saló Biz Barcelona

La Intercol·legial va aconseguir accés gratuït per tots els col·legiats de les corporacions associades a les acti-

vitats del Saló i va disposar d’un stand propi per atendre les consultes dels visitants sobre els diversos col·legis 

professionals membres de l’Associació. 

Més de 3.000 professionals col·legiats es van acreditar per accedir amb codi personal al BizBarcelona.

Segona Jornada Intercol·legial

Assemblea General Ordinària i renovació de la Junta Directiva

L’Assemblea General anual de l’Associació Intercol·legial va reunir-se el 6 de juny  de 2014 en el marc de la Se-

gona Jornada Intercol·legial, dins dels actes del Saló Biz-Barcelona. 

L’Assemblea General va aprovar la gestió de la Junta Directiva i la liquidació pressupostària de l’exercici 2012, 

així com el pressupost i quotes per al 2013. Igualment, va elegir la nova Junta Directiva, renovant en el càrrec les 

mateixes entitats que van ser elegides fa dos anys per a la Junta Directiva fundacional.

Primera edició dels Premis Intercol·legials

També durant la Segona Jornada Intercol·legial, es va lliurar la Primera Edició del Premi de l’Associació Inter-

col·legial que va recaure en l’advocat Miquel Roca i en el periodista senyor Jordi Basté per la seva defensa de 

les professions col·legiades. 

La  Junta Directiva va acordar guardonar el senyor Miquel Roca en reconeixement a la defensa pública del paper 
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que correspon als col·legis professionals i de la seva funció social com a corporacions de Dret públic. Així mateix, 

va atorgar aquest premi al senyor Jordi Basté per l’atenció donada als col·legis professionals i als professionals 

col•legiats dels diferents àmbits de coneixement, en la seva tasca informativa.

Durant la Segona Jornada Intercol·legial l’escriptor, professor i consultor senyor Ferran Ramon Cortés va pro-

nunciar també una conferència sobre “La comunicació en un entorn marcat per la crisi”.

Activitat Sectorial

La Comissió Sectorial d’Acció Social, Ensenyament i Humanitats va organitzar el 18 de febrer a la Biblioteca Fort 

Pienc la Jornada “Cap a un nou Estat del benestar? Visions i alternatives”, que comptà amb la participació del 

senyor Joan Subirats, economista i catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la 

senyora Violeta Núñez, professora titular de Pedagogia Social en la Universitat de Barcelona. Durant la Jornada 

es va llegir un Manifest subscrit per una desena de col•legis professionals rebutjant les polítiques d’austeritat i 

apostant per noves vies per donar resposta a les urgents necessitats socials.

La Comissió Sectorial d’Arquitectura, Enginyeria i Tècnica va organitzar una Jornada sobre la responsabilitat 

civil professional en l’àmbit de l’enginyeria, arquitectura i tècnica, que tingué lloc a la seu del Col·legi Oficial 

d’Agents Comercials de Barcelona l’11 de juny de 201, amb l’objectiu d’oferir una visió àmplia i conjunta de les 

problemàtiques que implica aquesta matèria a fi d’impulsar iniciatives per resoldre-les i conscienciar el col·lectiu 

professional de la seva especial rellevància,.

1. L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals  
 de Catalunya

· Història

· Missió, visió i valors

· Membres

· Imatge corporativa i canals de comunicació

· Organització interna

2. Pla d’actuacions 2013-2014

· Nous membres

· Comunicació corporativa

· Gabinet de premsa i presència als mitjans de comu- 
 nicació

· Formació intercol·legial

· Projecció Social i institucional

· Convenis de Col·laboracions

· Activitats

· Serveis

· Òrgans de Suport Tècnic i Comissions



Memòria 2013
Índex

3. Informe d’activitats 2013

Serveis

La Taula Tècnica ha continuat treballant durant 2013 per impulsar el programa Club Intercol·legial orientat a la 

signatura de Convenis de Col·laboració que aprofitin sinèrgies i economies d’escala entre les diferents corpo-

racions associades, facilitant l’accés a serveis d’interès per als col·legiats, sota el principi de voluntarietat per a 

cada corporació professional associada a la Intercol·legial.

Projecte Borsa de Treball Intercol·legial

Una de les accions prioritàries impulsada durant l’any 2013, de conformitat amb les prioritats assenyalades en 

el programa d’Actuacions per a 2012-2013,  ha estat el disseny i posada en marxa de la Borsa de Treball Inter-

col·legial, que ha desenvolupat el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona.  

Durant els mesos de novembre-desembre s’ha iniciat l’activitat de la plataforma, presentada oficialment el 20 de 

gener de 2014 a la seu de l’Associació.

Aquest nou projecte ha permès que les corpora-

cions associades que no disposaven de borsa de 

treball puguin operar en aquest àmbit mitjançant 

aquest portal, així com que aquelles altres que ja 

en tenien puguin sumar més impactes gràcies a 

aquesta plataforma.

Igualment, la Borsa de Treball Intercol·legial fa dels 

col·legis professionals un referent en l’ocupació 

professional a Catalunya. I un canal vàlid davant 

de l’Administració.
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Órgans de Suport Tècnic i Comissions

Taula Lletrada

La Taula Lletrada Intercol·legial, nascuda en el si del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, en la seva 

reunió de 28 de novembre de 2012, va acordar, per unanimitat, la seva integració en l’Associació Intercol·legial 

de Col·legis Professionals de Catalunya, assumint en endavent les funcions de la Comissió o Taula Lletrada 

prevista a l’article 24.4 dels Estatuts de l’Associació com a òrgan tècnic d’assessorament i suport als òrgans de 

govern de l’Associació.

La Taula Lletrada ha celebrat 9 reunions de treball durant l’any 2013 en què s’han estudiat totes les qüestions 

d’actualitat que afecten la normativa professional i col•legial, amb especial atenció a l’Avantprojecte de llei estatal 

de servis i col·legis professionals i a l’esborrany d’Avantprojecte de llei catalana de les professions col·legiades i 

dels col·legis professionals.

Igualment, la Taula lletrada, per encàrrec de la Junta Directiva en atenció a la invitació efectuada pel Departa-

ment de Justícia, ha coordinat la recollida de les propostes i els suggeriments de les corporacions associades 

per a una eventual modificació de la legislació catalana de col·legis professionals, que van ser traslladats al De-

partament de Justícia per una delegació de la Taula Lletrada en tres trobades celebrades els dies els dies 16 i 

26 de setembre i 7 d’octubre de 2013.

Taula Tècnica

La Taula Tècnica de l’Associació Intercol·legial va ser creada per acord de la Junta Directiva de l’Associació, com 

a àrea de suport executiu als òrgans de govern de l’Associació.

La Taula Tècnica està integrada pels directors generals, gerents, secretaris tècnics, directors de comunicació i 

màrqueting, responsables de Secretaria, etc... de les corporacions membres de l’Associació.
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Les seves funcions són l’elaboració de propostes, informes, estudis i plans d’actuació per assolir els objectius 

de l’Associació, així com l’execució dels acords i projectes de col·laboració intercol·legial aprovats per la Junta 

Directiva, sota la supervisió directa de la Comissió Executiva.

En l’any 2013 es van executar projectes com un curs compartit amb tots els departaments d’atenció al Col·le-

giat dels diferents Col·legis membres, definició i tancament de serveis transversals per als Col·legis, coordinació 

d’esdeveniments i Fires, compartir actes i formació entre Col·legis entre d’altres projectes, com la definició i exe-

cució del portal que integra totes les borses de treball dels Col·legis membres: www.borsadetreball.cat  

Comissió de Responsabilitat Social Corporativa

La Comissió de Responsabilitat Social Corporativa ha iniciat els seus treballs amb l’objectiu  de posar en comú 

documents de consulta per impulsar l’elaboració d’una Guia Pràctica i del Codi Ètic de la intercol·legial sobre 

Responsabilitat Social corporativa. Igualment, ha avançat en la programació i disseny d’un curs formatiu en RSC 

adreçat al personal tècnic de les corporacions associades.

Barcelona, 3 de juny de 2014
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