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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, senyor Eugeni Gay Montalvo,
llavors degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
A partir d’aquell moment, la Intercol·legial va promoure diverses accions en interès dels col·legis
professionals de Catalunya 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
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.

MEMÒRIA 2018

Missió, visió i valors

ÍNDEX

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

Història
Missió, visió i valors
Membres de l’Associació en 2018
Imatge corporativa i canals de comunicació
Organització interna

2. Informe d’activitats 2018

§§ Nous membres
§§ Àrea de comunicació: la pàgina web intercol·legial
§§ Gabinet de premsa i presència als mitjans
de comunicació
§§ Suport a l’ocupació des de la
Borsa de Treball Intercol·legial
§§ Presència en òrgans consultius i en altres entitats
§§ Participació en el programa Aracoop
§§ Participació en el Saló Biz Barcelona 2018
§§ Conveni de Col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona
en suport a les persones refugiades i immigrants
§§ Assemblea General Ordinària
§§ Acte reivindicatiu amb motiu del Dia Internacional
de les Dones
§§ Trobada Institucional amb el president del Parlament
de Catalunya
§§ Renovació del Conveni de Col·laboració amb la
Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid
§§ Constitució de la Comissió de Dones i d’Igualtat
§§ Estudi sobre la situació de les dones professionals
§§ I Trobada de Professionals Sèniors dels col·legis
professionals de Catalunya
§§ Constitució de la Comissió Intercol·legial
de Professionals Sèniors
§§ Constitució de la Comissió d’Ensenyament
§§ Commemoració del Dia del Docent
§§ Premi Intercol·legial 2018
§§ Presentació de l’Observatori de Transparència
i Retiment de Comptes
§§ Jornada de Responsabilitat Social Empresarial (RSE)
§§ Activitat de les Comissions Sectorials
§§ Activitat dels òrgans de suport tècnic

4

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 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.
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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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 de Dissenyadors d’Interiors i Decoradors de Catalunya.
• Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, Demarcació de Catalunya.
• Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya.
• Col·legi d’Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida.
• Col·legi d’Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona.
• 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 Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.
• Col·legi Oficial d’Enginyers de Telecomunicació Catalunya.
• Associació d’Enginyers de Telecomunicació de Catalunya.
• Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona.
• Col·legi d’Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa.
• Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya.
• Col·legi Oficial d’Enginyeria Geomàtica i Topogràfica de Catalunya.
• Col·legi d’Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú.
• Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics i de Grau en Mines i Energia de Catalunya i Balears.
• Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya.
• Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya.
• Col·legi d’Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona.
• Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicació a Catalunya.
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• 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.
• Col·legi Oficial d’Òptics i Optometristes i Òptiques i Optometristes de Catalunya.
• Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya.
• Col·legi Oficial de Psicologia 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.
• Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya.
• Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya.
• Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.
• Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.
• Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya.
• Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
• Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 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 de Duanes i Representants Duaners 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 Oficial 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.
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• Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Barcelona.
• Col·legi d’Economistes de Catalunya.
• Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances de Catalunya.
• Consell de Col·legis de Secretaris Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya.
• Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

Comissió Sectorial Jurídica

• 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.
• Il·lustre Col·legi de l’Advocacia 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.
• Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers.
• 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 Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Girona.
• Consell de Col·legis de Secretaris Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya.
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• 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 Oficial de Psicologia 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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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.
El grafotip parteix d’un nucli central on conflueixen tots els col·legis 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 Professionals de Catalunya. Els mòduls són igualment metàfores
dels Col·legis grans, mitjans i petits (quadrats, cercles rectangles, ...).
La pàgina web www.intercolegial.cat és el canal de comunicació institucional de l’Associació
Intercol·legial de Col·legis 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.

Aplicacióverticaldellogotip

Aplicació horitzontal del logotip

Imagotip
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Assemblea General
L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació i, entre d’altres facultats, aprova el
pressupost, la liquidació de comptes, les quotes a satisfer pels associats i la gestió de la
Junta Directiva, així com les modificacions estatutàries.
Es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any i dins del primer semestre d’aquest.
Junta Directiva a 31 de desembre de 2018
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 2017 era la següent:
Presidència de l’Associació
Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (Sectorial Jurídica)
Representat per la seva degana, senyora Mª Eugènia Gay Rosell.
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
Representant pel seu president. Sr. Albert Tort Sisó.
Vicepresidència de l’Associació i Presidència de la Sectorial JurídicaIl·lustre
Col·legi de Notaris de Catalunya
Representat pel seu degà, Sr. Joan Carles Ollé Favaró.
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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 conseller, 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. Antoni Gómez Valverde.
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 pel seu president, Sr. Ricard Vizcarra Miquel.
Vocalia
Col·legi de Químics de Catalunya (Sectorial d’Enginyeria, Arquitectura i Tècnica)
Representat pel seu degà, Sr. José Costa Lopez.
Vocalia
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (Sectorial d’Enginyeria, Arquitectura i Tècnica)
Representat per la seva degana, Sra. Assumpció Puig i Hors.
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Vocalia
Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (Sectorial Salut)
Representat pel seu degà, Sr. Guillermo Mattioli Jacobs.
Vocalia
Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya (Sectorial Salut)
Representat pel seu president, Sr. Manel Pérez Quirós.
Vocalia
Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona (Sectorial d’Economia i Empresa)
Representat pel Sr. Joan Mitjans i Cubells.
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.
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 Bel.
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Vocalia
Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya (Sectorial d’Acció Social, Ensenyament i Humanitats)
Representat per la seva degana emèrita, Sra. Anna Pares i Rifà.
Vocalia
Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya (Sectorial Ciències Informació i Comunicació)
Representat per la seva degana, Sra. Marta Fernández.
Comissions amb presència en la Junta Directiva:
Comissió de Relacions Institucionals: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, representat per la seva
degana, Sra. Assumpció Puig i Hors.
Comissió Internacional: Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, representat pel seu degà, Sr.
Josep Canós i Ciurana.
Comissió d’Estudis: Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, representat pel seu
degà, Sr. Enrique Vendrell Santiveri.
Observatori Intercol·legial de Transparència i Retiment de Comptes: Col·legi de Censors Jurats de
Catalunya, representat pel seu degà Sr. Antoni Gómez Valverde.
Centre d’Anàlisi Econòmic Intercol·legial.
Col·legi d’Economistes de Catalunya
Representat pel seu conseller, Sr. Eduard Soler Villadelprat.
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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.
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:
• 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.
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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• 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.
• 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.
El Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya presideix aquesta Comissió.
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
institució col·legial.
El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida presideix la Comissió d’Estudis.
Comissió Internacional
Per tal d’impulsar la projecció internacional de sector col·legial català, especialment en l’àmbit
de la Unió Europea, així com per promoure un marc de comunicació i col·laboració amb
altres organitzacions professionals semblants de caràcter 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 Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya.
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Administracions Públiques, organismes i entitats que integren el sector públic en tots els
aspectes vinculats a la regulació de la transparència i el retiment de comptes.
L’Observatori té també per finalitat recollir, observar, investigar, enregistrar i compartir normes,
procediments, guies, codis i experiències de la transparència i el retiment de comptes en
l’entorn corporatiu professional, amb l’objectiu d’estimular les bones pràctiques i contribuir
al desenvolupament de la bona governança, singularitzada per la integritat i l’ètica.
Així mateix, l’Observatori durà a terme estudis i publicacions que contribueixin a
l’aprofundiment i difusió de la transparència i el retiment de comptes.
El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya presideix aquest Observatori.
Centre d’Anàlisi Econòmic Intercol·legial
El Centre d’Anàlisi Econòmic Intercol·legial té per objectiu estudiar específicament la
incidència dels serveis professionals en l’economia a Catalunya, amb especial atenció a
l’impacte de les polítiques econòmiques i fiscals sobre el sector professional, avaluant la
seva repercussió sobre l’economia general.
El Col·legi d’Economistes de Catalunya presideix el Centre d’Anàlisi Econòmic Intercol·legial.
Noves Comissions constituïdes el 2018
Comissió de Dones i d’Igualtat
Comissió d’Ensenyament
Comissió de Professionals Sèniors
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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·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.
Taula Tècnica
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.
Coordinadora:
- Sra. Noemí Juaní Ramon, directora general de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
Responsables de l’Àrea de Formació:
- Sra. Agnès Creus, gerent del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i
en Ciències de Catalunya.
- Sr. Joan Ignasi Soldevilla, director general del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics
i Enginyers de l’Edificació de Barcelona.
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Responsables de l’Àrea d’Acords Comercials:
- Sra. Mar de la Varga, directora de projectes corporatius del Consell dels Il·lustres Col·legis
d’Advocats de Catalunya
- Sra. Elisenda Farràs, directora de Serveis al Col·legiat del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
Responsables de l’Àrea de millora de la pàgina web:
- Sra. M. Carmen Ezquerra, gerent del Col·legi Profesional de l’Audiovisual de Catalunya
- Sra. Ana Morales, coordinadora general del Col·legi de Biòlegs de Catalunya
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.
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
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
el coneixement de l’Associació Intercol·legial.
Secretaria de Suport
Composició i Funcions
La Secretaria de Suport de l’Associació, assumida per la Secretaria de l’Il·lustre Col·legi
de l’Advocacia de Barcelona, actua com a Secretaria Tècnica al servei dels òrgans de
direcció de la Intercol·legial, especialment del Secretariat de l’Associació, i realitza funcions
de coordinació i enllaç entre les diferents estructures de l’Associació.
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Sra. Isabel Iranzo, advocada de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
Sra. Elisabeth Fa, advocada del Departament de Secretaria de l’Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona.
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.
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.
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

Adreces de correu electrònic:
- Presidència: presidencia@intercolegial.cat
- Secretaria de suport: secretaria@intercolegial.cat i intercat@icab.cat
- Taula Lletrada: secretaria@intercolegial.cat i intercat@icab.cat
- Taula Tècnica: info@intercol·legial.cat
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Àrea de Comunicació:
la pàgina web intercol·legial
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.
Per mitjà de la seva intranet reservada es 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 i que s’obren a l’assistència de col·legiats
procedents d’altres col·lectius professionals.
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
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 associades identifiquen la seva pertinença a la Intercol·legial, projectant
l’Associació en els diferents àmbits professionals.
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Gabinet de premsa i presència
als mitjans de comunicació
Els comunicats de premsa emesos durant el 2018 han tractat sobre les matèries següents:
• La Intercol·legial crea l’Observatori de Transparència i Retiment de Comptes (04.2018).
• La Intercol·legial de Catalunya i Unión Profesional de la Comunidad de Madrid renoven el
seu Conveni de Col·laboració (06.2018).
• La Intercol·legial premia Josep Rull pel seu suport als col·legis professionals (12.2018).
Les accions de comunicació intercol·legial permeten a l’Associació 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 el coneixement
de l’Associació Intercol·legial.

Suport a l’ocupació des de la Borsa
de Treball Intercol·legial
La plataforma de la Borsa de Treball Intercol·legial
ha continuat canalitzant durant 2018 noves ofertes
laborals de tots els sectors professionals, donant així
cobertura en l’àmbit de l’ocupació als professionals
dels diversos sectors integrats en la Intercol·legial.
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Presència en òrgans consultius i en altres entitats
fins a 31 de desembre de 2018
De conformitat amb el principi de participació activa en organismes consultius de
l’Administració, associacions i fòrums socials, l’Associació Intercol·legial participa en els
següents òrgans consultius i associacions:
• Consell de Cooperació al Desenvolupament: representada pel Col·legi de Treball
Social de Catalunya (vocal) i Col·legi d’Educadors i Educadors Socials de Catalunya
(representant suplent)
• Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua (CUSA): representada pel Col·legi d’Ambientòlegs
de Catalunya (representant titular) i pel Col·legi de Biòlegs de Catalunya (representant
suplent), qui exerceix el càrrec de vicepresident del CUSA.
• Consell Social de la Cultura: representada pel Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia
i Lletres i en Ciències de Catalunya i pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
• Consell d’Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea: representada pel Col·legi
Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya.
• Consell Català de l’Alimentació: representada pel Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms
de Catalunya i pel Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya,
pel Col·legi de Biòlegs de Catalunya i pel Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya.
• Assemblea de l’Agenda Urbana de Catalunya: representada pel Col·legi d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona; pel Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya, així com per l’il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i pel Col·legi
d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (Vocalia compartida).
• Associació Catalana per a l’Arbitratge-Tribunal Arbitral de Barcelona: representada per
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes
Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona.
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implicació activa en la difusió dels 10 Principis que inspiren
aquest Pacte entre totes les organitzacions que formen part
de l’Associació i entre l’ampli col·lectiu de professionals
vinculats als col·legis professionals de Catalunya.

Participació en el Programa Aracoop
L’Associació Intercol·legial ha continuat amb la difusió de les activitats relacionades amb
el programa Aracoop, 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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L’Associació Intercol·legial de Catalunya ha estat present, un any més, al Saló BizBarcelona
celebrat el 30 i 31 de maig de 2018 al Recinte de Montjuïc de la Fira de Barcelona.
Com en ocasions anteriors, en les
setmanes
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col·legis

prèvies

al

professionals

certamen,
van

dur

els
a

terme una campanya de comunicació
per donar a conèixer la plataforma
d’internacionalització,

finançament

i

creació d’empreses del BizBarcelona.
L’Associació Intercol·legial ha comptat amb un estand propi ubicat a l’espai A-109, des
d’on representacions de diverses corporacions associades han facilitat informació sobre
els seus col·legis de referència i han exposat als i les visitants la funció social i de servei
públic que realitzen els col·legis professionals i el valor de la col·legiació.

La Intercol·legial ha repartit als 45 col·legis professionals que ho han demanat 3.600 codis
gratuïts, havent-se acreditat 723 professionals dels diferents col·legis membres de la
Intercol·legial que van sol·licitar visitar el Saló.
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Jornada de Networking Interprofessional

En el marc de la seva participació en el Saló Bizbarcelona 2018, l’Associació Intercol·legial
va organitzar també el 30 de maig una Jornada de Networking Intercol·legial.
Xifres totals
• 464 participants
• Més de 2.000 entrevistes

Networking interprofessional
• (amb agenda) De 10 a 13 h
• 201 confirmats

(amb agendes finals)

• 114 empreses
• 87 col·legiats/des

Networking Agents&Brokers
• (sense agenda) De 13 a 15 h
• 89 registres a la pàgina web
• 174 registres in situ
• 263 assistents
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Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament
de Barcelona en suport a les persones
refugiades i immigrants
El 28 de març de 2017 l’Associació Intercol·legial
de Col·legis Professionals de Catalunya, i
l’Ajuntament de Barcelona, van signar un Conveni
de Col·laboració entre ambdues institucions que té
per objectiu ajudar els i les professionals refugiats
i immigrants a assolir la seva inserció laboral.
Durant el 2018 diverses persones acollides
al programa han estat derivades als col·legis
professionals adherits al Conveni.
Igualment, el 8 de novembre de 2018 es va
celebrar a la seu de l’Associació Intercol·legial
una trobada de les tècniques orientadores
formatives i laborals de la Coordinació d’AMIC
- Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants
i Refugiats (SAIER), representants del Pla
Barcelona-Ciutat-Refugi i del personal tècnic
dels Col·legis professionals associats per tal de
fer una primera valoració del desenvolupament
d’aquest acord, estudiar millores en el protocol de derivacions i posar en comú experiències
sobre les actuacions d’assessorament i acompanyament desenvolupades.

Assemblea General Ordinària
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L’Assemblea General Ordinària va reunir-se a la seu social el 25 de juny de 2018 en el marc
de la Jornada Intercol·legial anual.
L’Assemblea General va aprovar la gestió de la Junta Directiva i la liquidació pressupostària
corresponents a l’exercici 2017, així com la proposta de pressupost ordinari i quotes per a
2018.
En finalitzar l’Assemblea es va oferir un còctel en la terrassa de la seu social.

Acte reivindicatiu amb motiu del
Dia Internacional de les Dones
La Comissió Sectorial d’Acció Social, Ensenyament i Humanitats va organitzar un Acte
reivindicatiu intercol·legial amb motiu del Dia Internacional de les Dones, que va tenir lloc al
Pati de Columnes de la seu de l’Associació el 7 de març de 2018.
La presidenta de la Comissió Sectorial d’Acció Social, Ensenyament i Humanitats de l’Associació
Intercol·legial, senyora Núria Carrera, va adreçar unes paraules de benvinguda i seguidament
va iniciar-se una taula de diàleg, conduïda per la senyora Montse Lussà i Masdéu, guionista i
locutora de RAC, en què van intervenir les senyores Ada Parellada i Garrell, cuinera catalana
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Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació
de Barcelona, i la senyora Cristina Saura
Manich, cap clínica d’Oncologia mamària i
investigadora en recerca de càncer de mama
i melanoma de Vall d’Hebron.
La presidenta de l’Associació Intercol·legial,
senyora Mª Eugènia Gay, va cloure l’acte i
anuncià la propera constitució per part de
la Junta Directiva de la Intercol·legial de la
Comissió de Dones i d’Igualtat de l’Associació.
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Molt Honorable Senyor Roger Torrent, president
del Parlament de Catalunya, celebrada en el marc
de les reunions que el president del Parlament
va mantenir amb agents de diferent àmbits de la
societat en relació amb la situació de Catalunya.

Renovació del Conveni de Col·laboració amb la
Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid
El 20 de juny de 2018 la presidenta de
l’Associació

Intercol·legial

Professionals

de

de

Col·legis

Catalunya,

senyora

Maria Eugènia Gay, i el president d’Unión
Interprofesional de la Comunidad de Madrid
(UICM), senyor José Mª Alonso, van subscriure
la renovació de l’acord de col·laboració
existent

entre

ambdues

associacions,

com a fòrums compartits de cooperació i
reflexió dels col·legis professionals i de les
professions que representen.
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sostenible; transparència i bon govern, així com en la conveniència d’estendre les millors
pràctiques de govern corporatiu en les organitzacions col·legials, com a expressió del seu
compromís amb la societat a la qual serveixen; així com en el desenvolupament de qualsevol
altra col·laboració que pogués ser d’interès per a ambdues parts.

Constitució de la Comissió de Dones i d’Igualtat
En 2017 i 2018 l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya ha organitzat
dos Actes reivindicatius amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de les Dones.
La bona acollida al si de la Intercol·legial dels Actes reivindicatius organitzats el 2017 i
2018 per commemorar el Dia Internacional de les Dones, així com les sinèrgies detectades
entre els i les participants per continuar treballant de manera conjunta en qüestions
relacionades amb la promoció del paper de les dones professionals en la societat i amb
les polítiques d’igualtat, van impulsar la Junta Directiva de la Intercol·legial a estudiar la
creació d’un òrgan de caràcter permanent dins de la Intercol·legial que permeti canalitzar
adequadament aquesta voluntat de col·laboració.
En aquest sentit, la Junta Directiva, en la seva reunió de 2 de maig de 2018, de conformitat amb
el que disposa l’article 24 dels Estatuts de l’Associació Intercol·legial va acordar la constitució de
la Comissió de Dones i d’Igualtat de l’Associació Intercol·legial, amb els fins i funcions següents:
• Donar visibilitat al paper desenvolupat per les dones professionals en la societat actual i, en
especial, en l’àmbit dels col·legis professionals i de llurs òrgans de govern.
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• Formular estratègies comunes per a la promoció de les dones en tots els àmbits professionals
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i per al foment de polítiques de paritat i d’igualtat, amb especial atenció a qüestions com la
bretxa salarial.
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• Promoure activitats de networking interprofessional entre dones professionals de diferents
àmbits d’activitat.
• Organitzar conferències, col·loquis, seminaris, cursos, jornades, congressos o qualsevol
altra activitat formativa relacionada amb els fins de la Comissió.
• Fomentar el debat i l’intercanvi d’experiències en l’àmbit propi de la Comissió entre les
diferents Corporacions membres de l’Associació Intercol·legial.

La Junta Directiva va encomanar la Presidència d’aquesta nova Comissió al Col·legi Oficial
de Treball Social de Catalunya, representat per la seva degana emèrita senyora Núria Carrera,
que exerceix la Vicepresidència de l’Associació Intercol·legial i que va liderar el treball del
Grup promotor dels Actes organitzats per la Intercol·legial amb ocasió del Dia Internacional
de les Dones.
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El novembre de 2018, la Comissió de Dones i d’Igualtat va iniciar la realització d’un estudi qualitatiu
sobre la situació de les dones professionals i les estratègies de futur a Catalunya, coordinat per la
degana emèrita del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, senyora Anna Parés.

I Trobada de Professionals Sèniors dels col·legis
professionals de Catalunya
Durant els darrers anys, les Comissions i Grups de Professionals Sèniors de 8 col·legis professionals
de Catalunya, agrupats en l’anomenada “Intercol·legial de Sèniors de Catalunya”, van organitzar
conjuntament diverses activitats de caràcter professional, cultural i social adreçades als membres
dels col·lectius sèniors de les respectives professions, celebrant també reunions periòdiques de
treball i coordinació dels seus i les seves representants, normalment de caràcter mensual.
El 28 de juny de 2018 es va celebrar a la seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya, a iniciativa
de la “Intercol·legial de Sèniors de Catalunya”, la I Trobada de representants de les Comissions
o Grups de Professionals Sèniors dels col·legis membres de l’Associació Intercol·legial, en què
van participar membres de 17 corporacions professionals.
En els transcurs de la Trobada, el Grup Promotor d’aquesta va informar sobre les activitats
de col·laboració interprofessional desenvolupades fins al moment des de la “Intercol·legial de
Sèniors de Catalunya” (Conferències formatives sobre temes transversals; Cicle de conferències
col·loquis sobre la jubilació sota el títol “Com envellir bé”; els Concerts Intercol·legials, etc...).
Aquesta col·laboració va ser valorada molt positivament per totes les corporacions que hi van
participar, tot destacant-se que s’hi havien posat de manifest sinèrgies i noves possibilitats
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D’altra banda, alguns i algunes representants de col·legis professionals que encara no han
constituït un Grup o Comissió de Professionals Sèniors van expressar també el seu interès en
poder aprofitar l’experiència en aquest àmbit d’altres col·lectius i procedir a la seva creació.
Igualment, els i les assistents a la Trobada van coincidir que l’espai institucional més idoni
per articular una col·laboració estable i voluntària entre els col·lectius de professionals
sèniors de Catalunya seria la constitució d’una Comissió de Professionals Sèniors al si de
l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya.
Com a conclusió d’aquesta Trobada, els i les assistents van delegar en el Col·legi
d’Economistes de Catalunya, corporació que exerceix la Secretaria de l’Associació
Intercol·legial, representada pel senyor Eduard Soler Villadelprat, l’elevació a la Junta
Directiva de la sol·licitud de constitució formal de la Comissió de Professionals Sèniors de
l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya i la designació d’una
Junta Gestora de la Comissió per posar-la en marxa.

Constitució de la Comissió Intercol·legial
de Professionals Sèniors
La Junta Directiva de l’Associació Intercol·legial, reunida en sessió de 7 de novembre de
2018, a la vista de la proposta elevada pels i les assistents a la I Trobada Intercol·legial
de Comissions i Grups de Professionals Sèniors, de conformitat amb les disposicions
de l’article 24 dels Estatuts de l’Associació Intercol·legial, va acordar la constitució de la
Comissió Intercol·legial de Professionals Sèniors, amb els fins i funcions següents:
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• Ajudar a la constitució de Comissions o Grups de Professionals Sèniors en aquelles
corporacions integrades en l’Associació Intercol·legial que encara no en disposen i que hi
estiguin interessades, aprofitant i compartint les experiències de les Comissions ja existents.
• Informar o atendre els assumptes sobre els quals la Junta Directiva de l’Associació
Intercol·legial consideri oportú conèixer el parer dels i les professionals que han tingut
una dilatada vida professional.
• Fomentar l’intercanvi d’experiències en matèries relacionades amb l’àmbit propi de la
Comissió entre les diferents corporacions membres de l’Associació Intercol·legial, amb
especial atenció a qüestions com els programes de mentoring i orientació als i les joves
professionals en l’inici de la seva activitat desenvolupats per les Comissions o Grups de
Professionals Sèniors.
• Proposar la signatura d’acords comercials amb empreses i entitats que ofereixin serveis en
condicions preferents d’especial interès per als i les professionals sèniors.
• Contribuir a la projecció pública de la funció social de les professions i de llurs Corporacions
representatives mitjançant la col·laboració, a petició de la Junta Directiva, en l’organització
d’activitats formatives i divulgatives sobre temes professionals,

de promoció de

l’emprenedoria i de solidaritat social, adreçades a la societat en general i, preferentment,
als col·lectius sèniors.
Igualment, la Junta Directiva va nomenar una Junta Gestora per impulsar la posada en marxa
i l’organització de la nova Comissió, integrada pel Grup Promotor i per una representació
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senyor Xavier Cordoncillo (Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya)
Poden formar part de la Comissió de Professionals Sèniors de l’Associació Intercol·legial els
i les representants dels Grups o Comissions de Professionals Sèniors de les Corporacions
associades o representades en l’Associació per mitjà del Consell de Col·legis de la
corresponent professió.
El Col·legi d’Economistes de Catalunya, que va acollir a la seva seu col·legial la I Trobada de
Comissions i Grups de Professionals Sèniors de les corporacions professionals de Catalunya,
va ser designat per la Junta Directiva per coordinar les relacions entre la Junta Gestora de la
nova Comissió i la Junta Directiva, canalitzant les diferents informacions o propostes d’actuació.

Constitució de la Comissió d’Ensenyament
Amb la finalitat de reforçar, mitjançant una coordinació i una acció conjunta de tots els col·legis
interessats, el reconeixement de la professió docent en l’àmbit social i en el legal per superar
la situació actual en què l’esmentada professió no obté el reconeixement suficient, la Junta
Directiva de l’Associació Intercol·legial, reunida en sessió de 2 de maig de 2018, va constituir
una Comissió d’Ensenyament al si de la Intercol·legial oberta a tots aquells col·legis que
aglutinen un sector de col·legiats i col·legiades dedicats a la docència.
Amb aquest objectiu, la comissió té per objectius, entre d’altres, les accions següents:
• Accions conjuntes davant l’Administració catalana i estatal per tal d’exigir la necessitat de
col·legiació de tots els professionals de la docència.

• Elaboració periòdica d’informes sobre l’estat de l’educació a Catalunya.
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• Organització d’activitats: fòrums de debat, conferències, seminaris i jornades sobre el tema
educatiu. Per exemple, un acte conjunt el dia del docent (5 d’octubre).
• Impulsar les relacions amb els instituts i observatoris educatius de caràcter local, català,
estatal i europeu, intercanviant informacions i creant canals de comunicació i de
col·laboració i treball en comú.
La Junta Directiva va encomanar la presidència de la Comissió al Col·legi de Doctors i
Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, representat per la seva degana,
senyora Josefina Cambra.

Commemoració del Dia del Docent
El 8 d’octubre de 2018 es va commemorar a la Sala Ramon
Fuster del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia
i Lletres i en Ciències de Catalunya (CDL) el Dia del Docent,
organitzat per la Comissió d’Ensenyament de la Intercol·legial,
presidida per la degana del CDL senyora Josefina Cambra.
La senyora Begoña Roman, professora de filosofia de
la UB, hi va pronunciar la ponència “Ensenyar en la
interdisciplinarietat: una perspectiva des de l’ètica”.
També hi van participar el senyor Xavier Murillo, director de l’Institut Sant Andreu, i el senyor
Martí Teixidó, mestre, pedagog i inspector.
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L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya va atorgar l’edició 2018
del Premi Intercol·legial a l’Honorable Senyor Josep Rull i Andreu pel seu suport als col·legis
professionals, especialment de l’àmbit tècnic, i pel seu reconeixement de les funcions
desenvolupades pels col·legis i pels col·lectius professionals que s’hi integren al si de la societat,
en interès de la ciutadania, durant el seu mandat com a conseller de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya.
La Intercol·legial va instituir aquest Premi el 2013 per
guardonar persones i entitats que s’hagin distingit per la
seva defensa del paper social dels col·legis professionals.
El Premi ha estat atorgat després d’un procés participatiu
PREMI INTERCOL·LEGIAL 2018

de presentació i votació de candidatures per part de les
corporacions professionals associades en la Intercol·legial.

Presentació de l’Observatori de Transparència
i Retiment de Comptes
L’Observatori de Transparència i Retiment de
Comptes va ser presentat en un acte celebrat en la
seu de la Intercol·legial el 5 d’abril de 2018.
El president del Col·legi de Censors Jurats de
Comptes de Catalunya, senyor Daniel Faura,
va destacar que “l’Observatori constitueix una
inequívoca actuació de responsabilitat social” que, en la seva opinió, contribuirà a la “millora
de la reputació corporativa” de les professions i de les seves entitats representatives, avocant
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Empresarial i director acadèmic de l’IESE, senyor Joan Fontrodona, i el director de la Càtedra
Ethos d’Ètica Aplicada de la Universitat Ramon Llull, senyor Francesc Torralba, en el marc de la
taula de diàleg “Ètica i professions”.

Jornada de Responsabilitat Social Empresarial (RSE)
El 23 de novembre de 2018 l’Observatori Intercol·legial de Transparència i Retiment de Comptes
juntament amb el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC) va organitzar
la VI Jornada de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) “Territori socialment sostenible i
transparent”, que va tenir lloc a la seu del CCJCC.
El programa de la Jornada va abordar qüestions com l’aplicació pràctica dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible, les bones pràctiques de transparència i retiment de comptes,
comunicació i sostenibilitat i presentació de la Guia de Número.

Activitat de les Comissions Sectorials
Acte Commemoratiu del Dia Universal dels Drets dels Infants. Comunicat conjunt
dels col·legis professionals.
El 20 de novembre de 2018, en el marc de la commemoració del Dia Universal de la Infància, la Comissió
Sectorial d’Acció Social Ensenyament i Humanitats va organitzar un acte a la seu de l’Associació.
La presentació de l’acte va anar a càrrec de la senyora Núria Carrera, presidenta de la Sectorial,
qui va destacar la importància del compromís i el treball en xarxa en aquest àmbit, com a
generador d’opinió.
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nostres infants és el nostre compromís”. El Comunicat denuncia l’actual situació del sistema
de protecció que no aconsegueix garantir els drets fonamentals de tots els infants en el nostre
país, tot demanant una reforma global del sistema de protecció, que consolidi i preservi al seu
centre els infants i adolescents, les seves necessitats i els seus drets.
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Taula Tècnica
La Taula Tècnica va continuar durant 2018 amb
les seves sessions periòdiques de treball i va
impulsar i coordinar la participació i presència
de la Intercol·legial en el Saló Biz Barcelona.
Des de la seva Àrea de Serveis es va promoure
el

programa

d’Acords

de

Col·laboració

Club Intercol·legial que aprofiten sinèrgies
i economies d’escala entre les diferents
corporacions associades, facilitant l’accés a serveis d’interès per als col·legiats i col·legiades,
sota el principi de voluntarietat per a cada corporació professional associada a la Intercol·legial.
Des de l’Àrea de la pàgina web, es va impulsar la millora i actualització de la pàgina web de la
Intercol·legial, potenciant la seva intranet.
Formació
L’Àrea de Formació de la Taula Tècnica va dissenyar i desenvolupar durant 2018 un programa de
formació específic adreçat als integrants de la Taula i als equips de les corporacions membres
de la Intercol·legial, amb diversos cursos i seminaris:
• Programa Impuls i promoció a l’usuari, a càrrec del senyor Ivo Güell i Tornè, col·laborador
acadèmic i mentor en Mentoring Programme d’Esade, per als membres de la Taula Tècnica
Intercol·legial
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impartits per Singular, adreçat als equips dels col·legis i consells associats a la Intercol·legial
Taula Lletrada
La Taula Lletrada va mantenir reunions periòdiques de treball durant el 2018 en què es van
estudiar les diverses qüestions d’actualitat relacionades amb la normativa professional
col·legial, dedicant especial atenció a temes com la protecció de dades de caràcter personal, la
transparència, la incidència del dret de de la competència i de consum sobre el sector col·legial
i la transformació digital en l’àmbit de les corporacions professionals.
A més, a sol·licitud d’un dels col·legis professionals membres de la Intercol·legial, la Taula Lletrada
va elaborar un Informe sobre la doble naturalesa, pública i privada dels col·legis professionals.
Igualment, el 23 de maig de 2018 la Taula Lletrada va dedicar una sessió monogràfica a la
implantació als col·legis professionals del Reglament Europeu 2016/679 de tractament de dades
personals, que comptà amb la presència del senyor Santiago Farré, cap de l’Assessoria Jurídica
de l’Autoritat catalana de Protecció de dades, qui va impartir una ponència sobre “Les noves
obligacions derivades del Reglament europeu 2016/679 de tractament de dades personals”.
De la mateixa manera, el 12 de desembre de 2018, en el transcurs de la reunió de la Taula
Lletrada, va tenir lloc el Seminari de Formació “Gestió del temps per a advocats”, a càrrec del
senyor Jordi Estalella, advocat i especialista en tècniques d’innovació.

Barcelona, maig de 2019.
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