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

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

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

§ § Història

col·legis professionals, impulsat per qui va ser el seu primer president, senyor Eugeni Gay

§ § Missió, visió i valors

Montalvo, llavors degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

§ § Membres
§ § Imatge corporativa i canals de comunicació

A partir d’aquell moment, la Intercol·legial va promoure diverses accions en interès dels

§ § Organització interna

col·legis professionals de Catalunya en un marc de col·laboració.

2. Informe d’activitats 2015
§ § Nous membres
§ § Àrea de Comunicació:
renovació de la pàgina web intercol·legial
§ § Suport a l’ocupació des de la
Borsa de Treball Intercol·legial

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

§ § Formació intercol·legial

volguessin participar-hi, també amb la voluntat d’integrar en la Intercol·legial altres importants

§ § Projecció social i institucional

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

§ § Premi intercol·legial 2015

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

§ § Participació en el Programa Aracoop
§ § Assemblea General Ordinària i renovació
de la Junta Directiva
§ § Participació en el Saló Biz Barcelona
§ § Constitució de la Comissió d’Estudis
§ § I Congrés dels Professionals de Catalunya
§ § Coordinació de l’acció de suport
a les persones refugiades
§ § Activitat dels òrgans de suport tècnic
i Comissions Sectorials
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La Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya es va
constituir com a Associació el 28 d’abril de 2011 en un acte
solemne celebrat a la seu del Col·legi de Notaris de Catalunya.
Actualment, l’Associació Intercol·legial representa més de 100
col·legis professionals i consells de col·legis professionals de
Catalunya, amb més de 250.000 col·legiats/des de tots els
àmbits professionals.
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Missió, visió i valors

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

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

§ § Història

projectes comuns, actuar com a interlocutor amb les administracions i estudiar qüestions que

§ § Missió, visió i valors

afectin el col·lectiu transversalment, d’acord amb els principis i valors següents:

§ § Membres
§ § Imatge corporativa i canals de comunicació
§ § Organització interna

2. Informe d’activitats 2015
§ § Nous membres
§ § Àrea de Comunicació:
renovació de la pàgina web intercol·legial
§ § Suport a l’ocupació des de la
Borsa de Treball Intercol·legial

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 prestació de serveis als usuaris i consumidors.
• Divulgació de la funció social dels col·legis professionals davant la societat i les
administracions públiques.
• 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.

§ § Formació intercol·legial
§ § Projecció social i institucional
§ § Premi intercol·legial 2015
§ § Participació en el Programa Aracoop
§ § Assemblea General Ordinària i renovació
de la Junta Directiva
§ § Participació en el Saló Biz Barcelona
§ § Constitució de la Comissió d’Estudis
§ § I Congrés dels Professionals de Catalunya
§ § Coordinació de l’acció de suport
a les persones refugiades
§ § Activitat dels òrgans de suport tècnic
i Comissions Sectorials
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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.
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Membres de l’associació en 2015

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

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.

§ § Missió, visió i valors

• Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.

§ § Membres
§ § Imatge corporativa i canals de comunicació
§ § Organització interna

• Consell de Col·legis Professionals de Delineants de Catalunya.
• Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, Demarcació de Catalunya.
• Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya.

2. Informe d’activitats 2015

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

§ § Nous membres

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

§ § Àrea de Comunicació:
renovació de la pàgina web intercol·legial

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

§ § Suport a l’ocupació des de la
Borsa de Treball Intercol·legial

• Col·legi de Químics de Catalunya.

§ § Formació intercol·legial

• Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs, Delegació de Catalunya.
• Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya.

§ § Projecció social i institucional

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

§ § Premi intercol·legial 2015

• Col·legi Oficial d’Enginyers de Telecomunicació Catalunya.

§ § Participació en el Programa Aracoop

• Associació d’Enginyers de Telecomunicació de Catalunya.

§ § Assemblea General Ordinària i renovació
de la Junta Directiva

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

§ § Participació en el Saló Biz Barcelona

• Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya.

§ § Constitució de la Comissió d’Estudis

• Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Topografia de Catalunya.

§ § I Congrés dels Professionals de Catalunya

• Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú.

§ § Coordinació de l’acció de suport
a les persones refugiades

• Col·legi d’Enginyers Tècnics i de Grau en Mines i Energia de Catalunya i Balears.

§ § Activitat dels òrgans de suport tècnic
i Comissions Sectorials

• Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya.

• Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya.
• Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona.
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Comissió Sectorial de Salut

• Col·legi de Biòlegs de Catalunya.
• Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.

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

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

§ § Missió, visió i valors

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

§ § Membres

• Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya.

§ § Imatge corporativa i canals de comunicació

• Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

§ § Organització interna

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

2. Informe d’activitats 2015

• Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya.

§ § Nous membres

• Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona.

§ § Àrea de Comunicació:
renovació de la pàgina web intercol·legial

• Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya.

§ § Suport a l’ocupació des de la
Borsa de Treball Intercol·legial
§ § Formació intercol·legial
§ § Projecció social i institucional
§ § Premi intercol·legial 2015
§ § Participació en el Programa Aracoop
§ § Assemblea General Ordinària i renovació
de la Junta Directiva

• Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya.

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.

§ § Participació en el Saló Biz Barcelona

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

§ § Constitució de la Comissió d’Estudis

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

§ § I Congrés dels Professionals de Catalunya

• Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya.

§ § Coordinació de l’acció de suport
a les persones refugiades

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

§ § Activitat dels òrgans de suport tècnic
i Comissions Sectorials

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

6

• Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.
• Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Barcelona.
• Col·legi d’Economistes de Catalunya.
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• Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances de Catalunya.
• Consell de Col·legis de Secretaris Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya.

Comissió Sectorial Jurídica

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

• Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida.
• Col·legi d’Administradors de Finques de Girona.
• Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona.
• Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya.

§ § Missió, visió i valors

• Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

§ § Membres
§ § Imatge corporativa i canals de comunicació
§ § Organització interna

• 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.

2. Informe d’activitats 2015

• Col·legi de Notaris de Catalunya.

§ § Nous membres

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

§ § Àrea de Comunicació:
renovació de la pàgina web intercol·legial

• Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona.

§ § Suport a l’ocupació des de la
Borsa de Treball Intercol·legial
§ § Formació intercol·legial
§ § Projecció social i institucional
§ § Premi intercol·legial 2015

• 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.

§ § Participació en el Programa Aracoop

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

§ § Assemblea General Ordinària i renovació
de la Junta Directiva

• Col·legi de Pedagogs de Catalunya.

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

§ § Participació en el Saló Biz Barcelona

• Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya.

§ § Constitució de la Comissió d’Estudis

• Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.

§ § I Congrés dels Professionals de Catalunya
§ § Coordinació de l’acció de suport
a les persones refugiades
§ § Activitat dels òrgans de suport tècnic
i Comissions Sectorials
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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

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

La imatge de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals 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.

§ § Missió, visió i valors
§ § Membres

El grafotip parteix d’un nucli central on conflueixen tots els col·legis professionals de

§ § Imatge corporativa i canals de comunicació

Catalunya per connectar-se i relacionar-se entre sí. Té la figura d’un asterisc, vehicle d’unió,

§ § Organització interna

que situat al costat de cada col·legi professional el defineix com a integrant de la nova

2. Informe d’activitats 2015
§ § Nous membres

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.

§ § Àrea de Comunicació:
renovació de la pàgina web intercol·legial

El logotip és una tipografia modular creada per al seu ús exclusiu amb el logotip de l’Associació

§ § Suport a l’ocupació des de la
Borsa de Treball Intercol·legial

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

intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya. Els mòduls són igualment metàfores

§ § Formació intercol·legial
§ § Projecció social i institucional

La pàgina web www.intercolegial.cat és el canal de comunicació institucional de l’Associació

§ § Premi intercol·legial 2015

Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya.

§ § Participació en el Programa Aracoop
§ § Assemblea General Ordinària i renovació
de la Junta Directiva
§ § Participació en el Saló Biz Barcelona
§ § Constitució de la Comissió d’Estudis
§ § I Congrés dels Professionals de Catalunya

News Intercol·legial és el butlletí electrònic periòdic de l’Associació Intercol·legial, que
conté informació sobre les reunions de la Taula Tècnica, les activitats de formació que
organitzen les corporacions associades obertes a la resta de membres de la Intercol·legial i
les noticies d’actualitat dels col·legis i consells de col·legis integrats en l’Associació.

§ § Coordinació de l’acció de suport
a les persones refugiades
§ § Activitat dels òrgans de suport tècnic
i Comissions Sectorials
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Aplicació vertical del logotip

Aplicació horitzontal del logotip

Imagotip
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Organització interna

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

Assemblea General
L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació i, entre d’altres facultats, aprova el

§ § Història

pressupost, la liquidació de comptes, les quotes a satisfer pels associats i la gestió de la

§ § Missió, visió i valors

Junta Directiva, així com les modificacions estatutàries.

§ § Membres
§ § Imatge corporativa i canals de comunicació

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

§ § Organització interna

2. Informe d’activitats 2015
§ § Nous membres
§ § Àrea de Comunicació:
renovació de la pàgina web intercol·legial
§ § Suport a l’ocupació des de la
Borsa de Treball Intercol·legial
§ § Formació intercol·legial
§ § Projecció social i institucional
§ § Premi intercol·legial 2015
§ § Participació en el Programa Aracoop
§ § Assemblea General Ordinària i renovació
de la Junta Directiva
§ § Participació en el Saló Biz Barcelona
§ § Constitució de la Comissió d’Estudis
§ § I Congrés dels Professionals de Catalunya
§ § Coordinació de l’acció de suport
a les persones refugiades
§ § Activitat dels òrgans de suport tècnic
i Comissions Sectorials
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Junta Directiva
La Junta Directiva regeix, administra i representa l’Associació i està integrada per 26
membres, que, per previsió estatutària, han de representar de manera equilibrada a les
diferents Comissions Sectorials constituïdes en el si de l’Associació.
La composició de la Junta Directiva de l’Associació el desembre de 2015 era la següent:
Presidència de l’Associació
Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (Sectorial Jurídica)
Representat pel seu degà, Sr. J. Oriol Rusca i Nadal.
Vicepresidència de l’Associació i Presidència de la Sectorial d’Enginyeria, Arquitectura i Tècnica
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona
Representat pel seu president, Sr. Jordi Gosalves i López.
Vicepresidència de l’Associació i Presidència de la Sectorial de Salut (Compartida)
Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya
Representat pel seu president, Sr. Antoni Gómez Jiménez.
Vicepresidència de l’Associació i Presidència de la Sectorial de Salut (Compartida)
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona
Representat pel seu president. Sr. Albert Tort Sisó.
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Vicepresidència de l’Associació i Presidència de la Sectorial Jurídica
Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya
Representat pel seu degà, Sr. Joan Carles Ollé Favaró.

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

Vicepresidència de l’Associació i Presidència de la Sectorial  d’economia i empresa
Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona
Representat pel seu president, Sr. Enric Enrech i Artal.

§ § Història
§ § Missió, visió i valors
§ § Membres
§ § Imatge corporativa i canals de comunicació
§ § Organització interna

2. Informe d’activitats 2015
§ § Nous membres
§ § Àrea de Comunicació:
renovació de la pàgina web intercol·legial
§ § Suport a l’ocupació des de la
Borsa de Treball Intercol·legial
§ § Formació intercol·legial
§ § Projecció social i institucional
§ § Premi intercol·legial 2015
§ § Participació en el Programa Aracoop
§ § Assemblea General Ordinària i renovació
de la Junta Directiva
§ § Participació en el Saló Biz Barcelona
§ § Constitució de la Comissió d’Estudis
§ § I Congrés dels Professionals de Catalunya
§ § Coordinació de l’acció de suport
a les persones refugiades
§ § Activitat dels òrgans de suport tècnic
i Comissions Sectorials
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Vicepresidència de l’Associació i Presidència de la Sectorial d’Acció Social,
Ensenyament i Humanitats
Col·legi Oficial de Treball Social i Assistents Socials de Catalunya
Representat per la seva presidenta, Sra. Nuria Carrera i Comes.
Vicepresidència de l’Associació i Presidència de la Sectorial de Ciències de la Informació
i Comunicació
Col·legi de Periodistes de Catalunya
Representat per la seva degana, Sra. Neus Bonet Bagant.
Secretaria de l’Associació
Col·legi d’Economistes de Catalunya (Sectorial Economia i Empresa)
Representat pel seu tresorer, Sr. Eduard Soler Villadelprat.
Tresoreria de l’Associació
Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (Sectorial Economia i Empresa)
Representat pel seu president, Sr. Daniel Faura Llimós.
Vocalia
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports (Delegació de Catalunya) (Sectorial d’Enginyeria,
Arquitectura i Tècnica)
Representat pel seu degà, Sr. Oriol Antisech i Barbeito.
Vocalia
Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (Sectorial d’Enginyeria, Arquitectura i Tècnica)
Representat per la seva presidenta, Sra. Susana Pascual García.
Vocalia
Col·legi de Químics de Catalunya (Sectorial d’Enginyeria, Arquitectura i Tècnica)
Representat pel seu degà, Sr. José Costa Lopez.

MEMÒRIA 2015
ÍNDEX

Vocalia
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (Sectorial d’Enginyeria, Arquitectura i Tècnica)
Representat pel seu degà, Sr. Lluís Comerón i Graupera.

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

Vocalia
Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya (Sectorial Salut)
Representat per la seva presidenta. Sra. Carme López Burillo.
Vocalia
Col·legi de Biòlegs de Catalunya (Sectorial Salut)
Representat pel seu degà, Sr. Emili Fadurdo Torrus.

§ § Història
§ § Missió, visió i valors
§ § Membres
§ § Imatge corporativa i canals de comunicació
§ § Organització interna

2. Informe d’activitats 2015
§ § Nous membres
§ § Àrea de Comunicació:
renovació de la pàgina web intercol·legial
§ § Suport a l’ocupació des de la
Borsa de Treball Intercol·legial
§ § Formació intercol·legial
§ § Projecció social i institucional
§ § Premi intercol·legial 2015
§ § Participació en el Programa Aracoop
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Vocalia
Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (Sectorial Salut)
Representat pel seu degà, Sr. Josep Vilajoana i Celaya.
Vocalia
Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya (Sectorial Salut)
Representat pel seu president, Sr. Josep Manuel Ogalla Rodriguez.
Vocalia
Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona (Sectorial d’Economia i Empresa)
Representat pel seu vicepresident primer, Sr. Gabriel Fuentes Nuñez.
Vocalia
Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya (Sectorial d’Economia i Empresa)
Representat pel seu president, Sr. Alfonso Lluzar i López de Briñas.
Vocalia
Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya (Sectorial Jurídica)
Representat pel seu president, Sr. Ignacio López Chocarro.
Vocalia
Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de Barcelona (Sectorial Jurídica)
Representat pel seu president Sr. Carlos Berruezo del Río.
Vocalia
Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (Sectorial Jurídica)
Representat pel seu president, Sr. Enrique Vendrell Santiveri.
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Vocalia (compartida)
Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya (Sectorial d’Acció Social, Ensenyament i Humanitats)
Representat per la seva presidenta, Sra. Maria Rosa Monreal.

1. L’Associació Intercol·legial
de Col·legis Professionals de Catalunya
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§ § Missió, visió i valors
§ § Membres
§ § Imatge corporativa i canals de comunicació
§ § Organització interna

2. Informe d’activitats 2015
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Vocalia (compartida)
Col·legi de Pedagogs de Catalunya (Sectorial d’Acció Social, Ensenyament i Humanitats)
Representat per la seva presidenta, Sra. Rosa Rodríguez Gascons.
Vocalia
Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i Ciències de Catalunya (Sectorial d’Acció Social,
Ensenyament i Humanitats)
Representat per la seva degana, Sra. Josefa Cambra Giné.
Vocalia
Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya (Sectorial d’Acció Social, Ensenyament i Humanitats),
Representat per la seva degana, Sra. Anna Pares i Rifà
Vocalia
Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya (Sectorial Ciències Informació i Comunicació),
Representat pel seu degà, Sr. Francesc Llobet Dalmases.
Comissions amb presència en la Junta Directiva
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·legi Oficial d’Infermeres Infermers de Barcelona
Representat pel seu degà senyor Albert Tort Sisó.
Comissió Internacional: Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya
Representat pels seu degà senyor Jordi Guix i Armengou.
Comissió d’Estudis: Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida
Representat pel seu degà senyor Enrique Vendrell Santiveri.
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Comissió Executiva
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

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

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

§ § Missió, visió i valors

Secretaria i la Tresoreria de l’Associació.

§ § Membres
§ § Imatge corporativa i canals de comunicació
§ § Organització interna

2. Informe d’activitats 2015

Comissions Sectorials
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 següents:

§ § Nous membres
§ § Àrea de Comunicació:
renovació de la pàgina web intercol·legial
§ § Suport a l’ocupació des de la
Borsa de Treball Intercol·legial

• Sectorial d’enginyeria, arquitectura i tècnica.
• Sectorial de salut.

§ § Formació intercol·legial

• Sectorial jurídica.

§ § Projecció social i institucional

• Sectorial d’economia i empresa.

§ § Premi intercol·legial 2015

• Sectorial d’acció social, ensenyament i humanitats.

§ § Participació en el Programa Aracoop

• Sectorial de ciències de la informació i la comunicació.

§ § Assemblea General Ordinària i renovació
de la Junta Directiva
§ § Participació en el Saló Biz Barcelona
§ § Constitució de la Comissió d’Estudis
§ § I Congrés dels Professionals de Catalunya
§ § Coordinació de l’acció de suport
a les persones refugiades
§ § Activitat dels òrgans de suport tècnic
i Comissions Sectorials
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Dirigides pels sis vicepresidents/es, les Comissions Sectorials elaboren els plans sectorials,
formulen propostes i presenten informes i estudis a la Junta Directiva. Assumeixen la
responsabilitat d’accions concretes i fomenten especialment la participació dels associats
en la Intercol·legial.
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Comissió de Relacions Institucionals
La Comissió de Relacions Institucionals, constituïda per la Junta Directiva de l’Associació
Intercol·legial el 2011, dóna especial suport a la Junta Directiva en les tasques següents.

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

• Promoure la integració de tots els col·legis professionals i consells de col·legis
professionals de Catalunya en l’Associació Intercol·legial.
• Desenvolupar el programa de visites institucionals i contactes amb interlocutors dels
àmbits social, econòmic, empresarial, educatiu i cultural.

§ § Missió, visió i valors

• Projectar la presència dels col·legis professionals en la societat civil i afavorir el millor

§ § Membres
§ § Imatge corporativa i canals de comunicació
§ § Organització interna

2. Informe d’activitats 2015

coneixement de les seves funcions socials.
• Establir relacions amb altres interprofessionals de caràcter autonòmic, estatal i internacional.
El Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya presideix aquesta Comissió.

§ § Nous membres

Comissió de Responsabilitat Social Corporativa (RSC)

§ § Àrea de Comunicació:
renovació de la pàgina web intercol·legial

La Comissió de Responsabilitat Social, creada per la Junta Directiva el 2012 atesa la

§ § Suport a l’ocupació des de la
Borsa de Treball Intercol·legial

adreçades a la millora social, econòmica i ambiental estant adquirint en l’àmbit de les

§ § Formació intercol·legial

importància creixent que les polítiques de Responsabilitat Social Corporativa (RSC)
organitzacions corporatives, té coma a principals finalitats les següents:

§ § Projecció social i institucional
§ § Premi intercol·legial 2015
§ § Participació en el Programa Aracoop
§ § Assemblea General Ordinària i renovació
de la Junta Directiva
§ § Participació en el Saló Biz Barcelona
§ § Constitució de la Comissió d’Estudis
§ § I Congrés dels Professionals de Catalunya
§ § Coordinació de l’acció de suport
a les persones refugiades
§ § Activitat dels òrgans de suport tècnic
i Comissions Sectorials

14

• Elaborar un informe sobre la situació de la RSC en els col·legis i consells de col·legis
integrats en l’Associació Intercol·legial.
• 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 organització 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 Comissió de RSC al Col·legi Oficial
d’Infermeres i Infermers de Barcelona.
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Comissió d’Estudis
La Comissió d’Estudis va ser creada el 2015 amb la finalitat de fomentar les relacions entre
el sector col·legial i el món acadèmic i promoure d’aquesta manera la investigació sobre la

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

institució col·legial.
El Col·legi d’Admininstradors de Finques de Barcelona-Lleida presideix la Comissió d’Estudis.

§ § Història
§ § Missió, visió i valors

Comissió Internacional

§ § Membres

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

§ § Imatge corporativa i canals de comunicació

de la Unió Europea, així com per promoure un marc de comunicació i col·laboració amb

§ § Organització interna

altres organitzacions professionals semblants de caràcter internacional, la Junta Directiva

2. Informe d’activitats 2015

va constituir en la seva reunió de 18 d’octubre de 2013 la Comissió Internacional, la direcció

§ § Nous membres

de la qual va ser encomanada al Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya.

§ § Àrea de Comunicació:
renovació de la pàgina web intercol·legial

Grups de Treball

§ § Suport a l’ocupació des de la
Borsa de Treball Intercol·legial

Grup de Treball sobre el Cicle de l’Aigua

§ § Formació intercol·legial

la Junta Directiva, en sessió de 7 de maig de 2014, va aprovar la constitució d’un grup de

§ § Projecció social i institucional
§ § Premi intercol·legial 2015
§ § Participació en el Programa Aracoop
§ § Assemblea General Ordinària i renovació
de la Junta Directiva
§ § Participació en el Saló Biz Barcelona
§ § Constitució de la Comissió d’Estudis
§ § I Congrés dels Professionals de Catalunya
§ § Coordinació de l’acció de suport
a les persones refugiades
§ § Activitat dels òrgans de suport tècnic
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A proposta del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya i del Col·legi de Biòlegs de Catalunya,
Treball Intercol·legial sobre el “Cicle de l’Aigua”, que té per finalitat debatre i donar resposta,
de manera col·legiada, a les qüestions que es vagin plantejant en els plenaris del Consell
per a l’Ús Sostenible de l’Aigua amb la participació de tots els col·legis professionals de
l’Associació Intercol·legial interessats en aquest àmbit.
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Taula Tècnica
Composició i funcions
La Taula Tècnica de l’Associació Intercol·legial va ser creada per acord de la Junta Directiva

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

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

§ § Missió, visió i valors

de comunicació i màrqueting, responsables de Secretaria, etc... de les corporacions

§ § Membres
§ § Imatge corporativa i canals de comunicació
§ § Organització interna

2. Informe d’activitats 2015

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.

§ § Nous membres
§ § Àrea de Comunicació:
renovació de la pàgina web intercol·legial
§ § Suport a l’ocupació des de la
Borsa de Treball Intercol·legial

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

§ § Formació intercol·legial

(fins al desembre de 2015)

§ § Projecció social i institucional

- Sra. Noemí Juaní Ramon, directora general de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

§ § Premi intercol·legial 2015

(des del desembre de 2015)

§ § Participació en el Programa Aracoop
§ § Assemblea General Ordinària i renovació
de la Junta Directiva
§ § Participació en el Saló Biz Barcelona
§ § Constitució de la Comissió d’Estudis
§ § I Congrés dels Professionals de Catalunya
§ § Coordinació de l’acció de suport
a les persones refugiades
§ § Activitat dels òrgans de suport tècnic
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Comissió o Taula Lletrada
Composició i Funcions
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 Oficial d’Enginyers Industrials
de Catalunya.

MEMÒRIA 2015
ÍNDEX

Gabinet de premsa
Les accions de comunicació intercol·legial – coordinades des dels Gabinets de Premsa dels
Col·legis integrats en el Grup de Comunicació de la Taula Tècnica – permeten a l’Associació

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

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 societat civil i consolidant

§ § Missió, visió i valors

el coneixement de l’Associació

§ § Membres
§ § Imatge corporativa i canals de comunicació

Intercol·legial.

§ § Organització interna

2. Informe d’activitats 2015
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§ § Àrea de Comunicació:
renovació de la pàgina web intercol·legial
§ § Suport a l’ocupació des de la
Borsa de Treball Intercol·legial
§ § Formació intercol·legial
§ § Projecció social i institucional

Secretaria de Suport

§ § Premi intercol·legial 2015

Composició i Funcions

§ § Participació en el Programa Aracoop

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

§ § Assemblea General Ordinària i renovació
de la Junta Directiva

d’Advocats de Barcelona, actua com a Secretaria Tècnica al servei dels òrgans de direcció

§ § Participació en el Saló Biz Barcelona

coordinació i enllaç entre les diferents estructures de l’Associació.

§ § Constitució de la Comissió d’Estudis
§ § I Congrés dels Professionals de Catalunya
§ § Coordinació de l’acció de suport
a les persones refugiades
§ § Activitat dels òrgans de suport tècnic
i Comissions Sectorials

17

de la Intercol·legial, especialment del Secretariat de l’Associació, i realitza funcions de

Integrants:
Sr. Juan José Climent, advocat de la Secretaria de Junta de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia
de Barcelona.
Sra. Isabel Iranzo, advocada de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
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Domicili social
El domicili de l’Associació està establert a la ciutat de Barcelona, al carrer Mallorca núm. 283, seu
de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, on radica la Secretaria de Suport a l’Associació.

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

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, comissions, grups de treball i òrgans de suport tècnic.

§ § Missió, visió i valors
§ § Membres
§ § Imatge corporativa i canals de comunicació
§ § Organització interna

2. Informe d’activitats 2015

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

§ § Nous membres
§ § Àrea de Comunicació:
renovació de la pàgina web intercol·legial
§ § Suport a l’ocupació des de la
Borsa de Treball Intercol·legial

Adreces de correu electrònic:

§ § Formació intercol·legial

- Presidència: presidencia@intercolegial.cat

§ § Projecció social i institucional

- Secretaria de suport: secretaria@intercolegial.cat i intercat@icab.cat

§ § Premi intercol·legial 2015

- Taula Lletrada: secretaria@intercolegial.cat i intercat@icab.cat

§ § Participació en el Programa Aracoop

- Taula Tècnica: info@intercol·legial.cat

§ § Assemblea General Ordinària i renovació
de la Junta Directiva
§ § Participació en el Saló Biz Barcelona
§ § Constitució de la Comissió d’Estudis
§ § I Congrés dels Professionals de Catalunya
§ § Coordinació de l’acció de suport
a les persones refugiades
§ § Activitat dels òrgans de suport tècnic
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2. Informe d’activitats 2015
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Nous membres

1. L’Associació Intercol·legial
de Col·legis Professionals de Catalunya
§ § Història
§ § Missió, visió i valors
§ § Membres
§ § Imatge corporativa i canals de comunicació

L’any 2015 s’ha incorporat a l’Associació Intercol·legial el Col·legi Oficial d’Enginyers de
Telecomunicació Catalunya.

Àrea de Comunicació:
renovació de la pàgina web intercol·legial

§ § Organització interna

2. Informe d’activitats 2015
§ § Nous membres

La pàgina web de l’Associació (www.intercolegial.cat) és un canal de comunicació fonamental
per donar a conèixer l’Associació Intercol·legial i la seva actuació.

§ § Àrea de Comunicació:
renovació de la pàgina web intercol·legial

Durant el 2015, la pàgina web de la Intercol·legial ha renovat la seva imatge i continguts,

§ § Suport a l’ocupació des de la
Borsa de Treball Intercol·legial

sala de premsa amb una àrea multimèdia, formació, serveis, borsa de treball intercol·legial

§ § Formació intercol·legial

fent-se més accessible i dinàmica, amb seccions dedicades a la informació institucional,
i notícies d’actualitat.

§ § Projecció social i institucional
§ § Premi intercol·legial 2015

Un valor afegit del web de l’Associació, que

§ § Participació en el Programa Aracoop

ha estat també reforçat en l’actualització

§ § Assemblea General Ordinària i renovació
de la Junta Directiva
§ § Participació en el Saló Biz Barcelona
§ § Constitució de la Comissió d’Estudis

duta a terme durant 2015, és el funcionament
d’una intranet reservada que facilita la
comunicació entre els directius i tècnics

§ § I Congrés dels Professionals de Catalunya

dels col·legis i consells de col·legis, que

§ § Coordinació de l’acció de suport
a les persones refugiades

formació i actes col·legials que cadascun

§ § Activitat dels òrgans de suport tècnic
i Comissions Sectorials
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hi poden informar sobre les activitats de
d’ells organitza i que s’obren a l’assistència
de col·legiats procedents d’altres col·lectius
professionals.
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Igualment, l’Associació disposa d’un servei de Newsletter intercol·legial o butlletí electrònic,
que recull tota la informació actualitzada sobre activitats de formació, actes i notícies

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

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, els espais intercol·legials de les pàgines webs de les corporacions professionals

§ § Missió, visió i valors

associades identifiquen la seva pertinença a la Intercol·legial, projectant l’Associació en els

§ § Membres
§ § Imatge corporativa i canals de comunicació
§ § Organització interna

2. Informe d’activitats 2015
§ § Nous membres

diferents àmbits professionals.

Suport a l’ocupació des de la
Borsa de Treball Intercol·legial

§ § Àrea de Comunicació:
renovació de la pàgina web intercol·legial
§ § Suport a l’ocupació des de la
Borsa de Treball Intercol·legial

La plataforma de la Borsa de Treball Intercol·legial ha continuant canalitzant durant 2015

§ § Formació intercol·legial

l’ocupació als professionals

§ § Projecció social i institucional
§ § Premi intercol·legial 2015
§ § Participació en el Programa Aracoop
§ § Assemblea General Ordinària i renovació
de la Junta Directiva
§ § Participació en el Saló Biz Barcelona
§ § Constitució de la Comissió d’Estudis
§ § I Congrés dels Professionals de Catalunya
§ § Coordinació de l’acció de suport
a les persones refugiades
§ § Activitat dels òrgans de suport tècnic
i Comissions Sectorials
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noves ofertes laborals de tots els sectors professionals, donant així cobertura en l’àmbit de
dels diversos sectors integrats
en la Intercol·legial.
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Formació intercol·legial

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

Durant el 2015, l’Associació ha continuat amb el programa de seminaris informatius i
de formació específica per a directius i personal dels col·legis integrats de l’Associació,
que enguany s’han desenvolupat en el marc del Saló Biz Barcelona i han tractat sobre

§ § Missió, visió i valors

els temes següents:

§ § Membres
§ § Imatge corporativa i canals de comunicació
§ § Organització interna

2. Informe d’activitats 2015
§ § Nous membres
§ § Àrea de Comunicació:
renovació de la pàgina web intercol·legial
§ § Suport a l’ocupació des de la
Borsa de Treball Intercol·legial

• Seminari “Com enfocar la nostra entitat de manera més comercial des de l’atenció al
col·legiat”, a càrrec del senyor Juanjo Tordera, gerent de Barna Consulting Grup (BCG)
i assistent d’investigació del Departament de Màrqueting del IESE.
• Seminari “Protocol. Aspectes bàsics en l’organització d’esdeveniments dels Col·legis”,
a càrrec del senyor Eduard Triay, cap de Relacions Institucionals del Parlament de
Catalunya.

§ § Formació intercol·legial

Igualment, l’Associació ha continuat facilitant l’intercanvi d’informació sobre l’activitat

§ § Projecció social i institucional

formativa dels diferents Col·legis.

§ § Premi intercol·legial 2015
§ § Participació en el Programa Aracoop

Per mitjà de la intranet de la pàgina web de la Intercol·legial, reforçada durant el 2015,

§ § Assemblea General Ordinària i renovació
de la Junta Directiva

cada col·legi té la possibilitat d’accedir a informació sobre les activitats formatives que els

§ § Participació en el Saló Biz Barcelona

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

§ § Constitució de la Comissió d’Estudis
§ § I Congrés dels Professionals de Catalunya
§ § Coordinació de l’acció de suport
a les persones refugiades
§ § Activitat dels òrgans de suport tècnic
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membres de l’Associació organitzen i que estan obertes a col·legiats d’altres corporacions,

Amb la Newslwetter intercol·legial es facilita també la difusió d’aquesta formació compartida
a nivell intercol·legial.
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Projecció social i institucional

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

Presència en òrgans consultius
De conformitat amb el principi de participació activa en organismes consultius de

§ § Història

l’Administració, associacions i fòrums socials, l’Associació Intercol·legial està present en

§ § Missió, visió i valors

els següents òrgans consultius:

§ § Membres
§ § Imatge corporativa i canals de comunicació
§ § Organització interna

2. Informe d’activitats 2015
§ § Nous membres
§ § Àrea de Comunicació:
renovació de la pàgina web intercol·legial
§ § Suport a l’ocupació des de la
Borsa de Treball Intercol·legial
§ § Formació intercol·legial
§ § Projecció social i institucional
§ § Premi intercol·legial 2015
§ § Participació en el Programa Aracoop
§ § Assemblea General Ordinària i renovació
de la Junta Directiva

• Consell de Cooperació al Desenvolupament: Sra. Núria Carrera i Comas, degana del
Col·legi de Treball Social de Catalunya (vocal); Sr. Pepín de la Rosa Casado del Col·legi
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (suplent).
• Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua (CUSA): Sra. Gemma Pepió, vocal del Col·legi
d’Ambientòlegs de Catalunya (representant titular); Sr. Emili Fadurdo Torrus, degà
del Col·legi de Biòlegs de Catalunya (representant suplent), qui exerceix el càrrec de
vicepresident del CUSA.
• Consell Social de la Cultura: Sra. Josefina Cambra i Giné, degana del Col·legi de Doctors
i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya; Sra. Neus Bonet i Bagant,
degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya. La segona vocalia ha estat ocupada
el 2015 pel Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya i el 2016 correspondrà al
Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
• Consell d’Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea: Sr. Jordi Guix i Armengou,
degà del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya.

§ § Participació en el Saló Biz Barcelona
§ § Constitució de la Comissió d’Estudis

Relacions amb altres Interprofessionals

§ § I Congrés dels Professionals de Catalunya

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

§ § Coordinació de l’acció de suport
a les persones refugiades

Professional, en el marc de l’anomenada Red Intercolegial, i amb les altres intercol·legials

§ § Activitat dels òrgans de suport tècnic
i Comissions Sectorials

professionals.
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locals i autonòmiques, per estudiar totes les qüestions d’actualitat relacionades els col·legis
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Premi intercol·legial 2015

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

En la seva reunió de 20 de maig de 2015 la Junta Directiva de la Intercol·legial va acordar
atorgar la III edició del Premi Intercol·legial al jurista senyor Miguel Herrero y Rodríguez de
Miñón, en reconeixement al seu compromís públic en defensa dels col·legis professionals.

§ § Missió, visió i valors
§ § Membres
§ § Imatge corporativa i canals de comunicació

Participació en el Programa Aracoop

§ § Organització interna

2. Informe d’activitats 2015
§ § Nous membres
§ § Àrea de Comunicació:
renovació de la pàgina web intercol·legial
§ § Suport a l’ocupació des de la
Borsa de Treball Intercol·legial
§ § Formació intercol·legial
§ § Projecció social i institucional
§ § Premi intercol·legial 2015
§ § Participació en el Programa Aracoop
§ § Assemblea General Ordinària i renovació
de la Junta Directiva
§ § Participació en el Saló Biz Barcelona
§ § Constitució de la Comissió d’Estudis
§ § I Congrés dels Professionals de Catalunya
§ § Coordinació de l’acció de suport
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L’Associació Intercol·legial ha continuat amb la difusió de les activitats relacionades amb
el programa Araccop, promogut pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat
de Catalunya en el marc de Catalunya Emprèn i adreçat, entre d’altres destinataris, a les
persones membres de col·legis professionals.
El programa es desenvolupa mitjançant sessions col·lectives basades en dinàmiques
participatives i experiències reals i té per objectius ampliar el coneixement de les empreses
de l’economia social i cooperativa en els àmbits dels diversos agents econòmics i socials;
identificar com l’economia social pot esdevenir una eina per desenvolupar activitats
professionals; compartir el model d’emprenedoria social i cooperativa amb professionals
especialitzats en l’acompanyament i assessorament de projectes empresarials.
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Assemblea General Ordinària
i renovació de la Junta Directiva

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

L’Assemblea General anual de l’Associació Intercol·legial va reunir-se a la seu social el 16
de juny de 2015.

§ § Història
§ § Missió, visió i valors
§ § Membres

L’Assemblea General va aprovar la gestió de la Junta Directiva i la liquidació pressupostària

§ § Imatge corporativa i canals de comunicació

de l’exercici 2014, així com la proposta de pressupost i quotes per al 2015 que havia estat

§ § Organització interna

presentada per la Junta Directiva.

2. Informe d’activitats 2015
§ § Nous membres
§ § Àrea de Comunicació:
renovació de la pàgina web intercol·legial

Igualment, l’Assemblea va renovar la seva confiança a la Junta Directiva sortint per a un nou
mandat de dos anys.

§ § Suport a l’ocupació des de la
Borsa de Treball Intercol·legial

En nom de la Junta Directiva, el president de la Intercol·legial i degà de l’Il·lustre Col·legi de

§ § Formació intercol·legial

associades, tot destacant la il·lusió de l’equip de govern de l’Associació per consolidar i

§ § Projecció social i institucional
§ § Premi intercol·legial 2015
§ § Participació en el Programa Aracoop
§ § Assemblea General Ordinària i renovació
de la Junta Directiva
§ § Participació en el Saló Biz Barcelona
§ § Constitució de la Comissió d’Estudis
§ § I Congrés dels Professionals de Catalunya
§ § Coordinació de l’acció de suport
a les persones refugiades
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l’Advocacia de Barcelona, senyor J. Oriol Rusca, va agrair el suport rebut de les Corporacions
reforçar durant els propers dos anys el projecte intercol·legial iniciat el 2011.
Com a reptes de futur, el president de l’Associació Intercol·legial va destacar que s’iniciava
una nova etapa en què calia ser especialment proactius en la defensa i presentació pública
d’un model de col·legis professionals amb vocació de servei al conjunt de la societat.
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Participació en el Saló Biz Barcelona

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

L’Associació Intercol·legial va participar activament com a Activity Sponsor en el Saló Biz
Barcelona Solucions per a PYMES i Emprenedors, celebrat l’1 i 2 de juliol de 2015 al recinte

§ § Història

firal de Monjuïc, apareixent com a entitat sponsor en totes les accions de comunicació i

§ § Missió, visió i valors

imatge del Biz Barcelona.

§ § Membres
§ § Imatge corporativa i canals de comunicació

Més de 3.400 col·legiats i col·legiades de les Corporacions associades van tenir accés

§ § Organització interna

gratuït al Saló.

2. Informe d’activitats 2015
§ § Nous membres
§ § Àrea de Comunicació:
renovació de la pàgina web intercol·legial

El stand de la Intercol·legial va atendre col·legiats/des i persones sense col·legiació de tots
els sectors professionals, canalitzant les sol·licituds d’informació sobre la incorporació a
diversos col·legis professionals formulades per assistents al Saló.

§ § Suport a l’ocupació des de la
Borsa de Treball Intercol·legial

Igualment, la Jornada Ocupacional Intercol·legial celebrada en el transcurs del Saló Biz

§ § Formació intercol·legial

Barcelona 2015 va comptar amb la participació de 43 empreses de diversos sectors,

§ § Projecció social i institucional

facilitant un espai per a entrevistes amb els professionals col·legiats.

§ § Premi intercol·legial 2015
§ § Participació en el Programa Aracoop
§ § Assemblea General Ordinària i renovació
de la Junta Directiva
§ § Participació en el Saló Biz Barcelona
§ § Constitució de la Comissió d’Estudis
§ § I Congrés dels Professionals de Catalunya
§ § Coordinació de l’acció de suport
a les persones refugiades
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Constitució de la Comissió d’Estudis

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. Informe d’activitats 2015
§ § Nous membres
§ § Àrea de Comunicació:
renovació de la pàgina web intercol·legial
§ § Suport a l’ocupació des de la
Borsa de Treball Intercol·legial
§ § Formació intercol·legial

Atesa la importància creixent d’impulsar la reflexió acadèmica sobre els col·legis professionals
i la seva funció i incidència social, econòmica i institucional, la Junta Directiva ha creat el
2015 una Comissió d’Estudis, amb les finalitats següents:
• Fomentar les relacions entre el sector col·legial i el món acadèmic, a fi de promoure
la investigació sobre la institució dels col·legis professionals, des d’un vessant jurídic,
social, econòmic i de governança institucional.
• Organitzar seminaris interns i fòrums de reflexió i debat públic sobre els col·legis
professionals, actuant com a think thank capaç de generar una opinió favorable a la
defensa del model actual de col·legis professionals i de les seves funcions d’interés
social i de garantia dels drets dels ciutadans, així com d’impulsar la modernització i
permanent posada al dia de les corporacions professionals.
• Estudiar la constitució, juntament amb altres institucions, de beques d’investigació
sobre els col·legis professionals.

§ § Projecció social i institucional
§ § Premi intercol·legial 2015

La Junta Directiva va encarregar la direcció d’aquesta nova Comissió al Col·legi d’Administradors

§ § Participació en el Programa Aracoop

de Finques de Barcelona-Lleida, que presideix el senyor Enrique Vendrell Santiveri.

§ § Assemblea General Ordinària i renovació
de la Junta Directiva
§ § Participació en el Saló Biz Barcelona
§ § Constitució de la Comissió d’Estudis
§ § I Congrés dels Professionals de Catalunya
§ § Coordinació de l’acció de suport
a les persones refugiades
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I Congrés dels Professionals de Catalunya
La Junta Directiva de la Intercol·legial ha iniciat els treballs per a l’organització del I Congrés
dels Professionals de Catalunya i ha designat el degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i
president de la Comissió de Relacions Institucionals, senyor Lluís Comerón, com a comissari
o coordinador general del Congrés.

MEMÒRIA 2015
ÍNDEX

Els objectius d’aquest iniciativa són tres: constituir un espai per tractar temes compartits
en un format congressual; construir una visió col·lectiva a partir de temes transversals i
comuns a les diferents corporacions professionals i donar una forta visibilitat pública a la

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. Informe d’activitats 2015
§ § Nous membres
§ § Àrea de Comunicació:
renovació de la pàgina web intercol·legial
§ § Suport a l’ocupació des de la
Borsa de Treball Intercol·legial

força que representen els més de 250.000 col·legiats i col·legiades integrats en els Col·legis
de la Intercol·legial, posant en valor el paper dels col·legis professionals en la societat i la
figura i el compromís ètic dels professionals col·legials.

Coordinació de l’acció de suport
a les persones refugiades
Davant de la dramàtica situació que afecta a les persones refugiades que arriben a Europa i
d’acord amb el compromís amb la defensa dels drets humans i de la dignitat de les persones que
sempre ha caracteritzat als col·legis professionals, la Junta Directiva de l’Associació Intercol·legial
va considerar necessari impulsar la coordinació de totes les actuacions i iniciatives que puguin
sorgir de l’àmbit intercol·legial per a l’ajuda i suport a les persones refugiades.

§ § Formació intercol·legial
§ § Projecció social i institucional

Aquesta tasca ha esta delegada en el vicepresident senyor Albert Tort, degà del Col·legi

§ § Premi intercol·legial 2015

d’Infermeres i Infermeres de Barcelona i copresident de la Sectorial de Salut, i en la

§ § Participació en el Programa Aracoop

vicepresidenta senyora Núria Carrera, presidenta del Col·legi de Treball Social de Catalunya

§ § Assemblea General Ordinària i renovació
de la Junta Directiva

i presidenta de la Sectorial d’Acció Social, Ensenyament i Humanitats.

§ § Participació en el Saló Biz Barcelona
§ § Constitució de la Comissió d’Estudis
§ § I Congrés dels Professionals de Catalunya
§ § Coordinació de l’acció de suport
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Activitat dels òrgans de suport tècnic
i Comissions Sectorials

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

Taula Tècnica

§ § Història

La Taula Tècnica ha celebrat 8 sessions de treball durant 2015 i ha ampliat amb noves

§ § Missió, visió i valors

línies el programa d’Acords de Col·laboració Club Intercol·legial que aprofiten sinèrgies i

§ § Membres

economies d’escala entre les diferents corporacions associades, facilitant l’accés a serveis

§ § Imatge corporativa i canals de comunicació

d’interès per als col·legiats, sota el principi de voluntarietat per a cada corporació professional

§ § Organització interna

associada a la Intercol·legial.

2. Informe d’activitats 2015

Igualment, la Taula Tècnica ha impulsat i coordinat la participació i presència de la
Intercol·legial en el Saló Biz Barcelona.

§ § Nous membres
§ § Àrea de Comunicació:
renovació de la pàgina web intercol·legial
§ § Suport a l’ocupació des de la
Borsa de Treball Intercol·legial
§ § Formació intercol·legial

La Taula Tècnica ha promogut també durant 2015 el contacte entre les corporacions
associades i els clústers del Programa Catalunya Clústers.

§ § Projecció social i institucional

El mes de desembre, la senyora Noemí Juaní, directora general de l’Il·lustre Col·legi de

§ § Premi intercol·legial 2015

l’Advocacia de Barcelona, va assumir la coordinació de la Taula Tècnica.

§ § Participació en el Programa Aracoop
§ § Assemblea General Ordinària i renovació
de la Junta Directiva
§ § Participació en el Saló Biz Barcelona
§ § Constitució de la Comissió d’Estudis
§ § I Congrés dels Professionals de Catalunya
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La Junta Directiva de la Intercol·legial vol agrair al senyor Jordi Martí, gerent del Col·legi

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

Taula Lletrada

d’Agents Comercials de Barcelona, la seva dedicació i la tasca realitzada com a coordinador
de la Taula Tècnica des de la seva constitució fins al mes de desembre de 2015.

§ § Història

La Taula Lletrada ha mantingut 6 reunions de treball durant l’any 2015 en què s’han estudiat
les diverses qüestions d’actualitat relacionades amb la normativa professional col·legial.

§ § Missió, visió i valors

En aquesta línia, la Taula Lletrada ha treballat especialment en l’elaboració d’una Guia

§ § Membres
§ § Imatge corporativa i canals de comunicació
§ § Organització interna

2. Informe d’activitats 2015

pràctica per a l’aplicació en l’àmbit de les corporacions professionals de la Llei catalana
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Així mateix, la Taula Lletrada ha iniciat la preparació d’una proposta d’observacions i

§ § Nous membres

suggeriments de millora per fer arribar al Departament de Justícia per a l’actualització de

§ § Àrea de Comunicació:
renovació de la pàgina web intercol·legial

càrrec del Departament de Justícia.

ORDRE JUS/419/2009, de 17 de setembre, relativa al pagament dels peritatges judicials a

§ § Suport a l’ocupació des de la
Borsa de Treball Intercol·legial
§ § Formació intercol·legial

Activitat Sectorial

§ § Projecció social i institucional

La Comissió Sectorial d’Acció Social, Ensenyament i Humanitats va celebrar el 30 de gener

§ § Premi intercol·legial 2015

de 2015 una jornada sobre “El futur dels serveis socials municipals davant la Reforma de

§ § Participació en el Programa Aracoop

l’Administració Local”, organitzada pel Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, el

§ § Assemblea General Ordinària i renovació
de la Junta Directiva

Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya i el Col·legi Oficial de Psicologia de

§ § Participació en el Saló Biz Barcelona

de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya.

§ § Constitució de la Comissió d’Estudis

Catalunya, amb la col·laboració del Col·legi de Pedagogs de Catalunya i el col·legi Oficial

§ § I Congrés dels Professionals de Catalunya
§ § Coordinació de l’acció de suport
a les persones refugiades
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Barcelona, maig de 2015.

