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 I.- L’Associació Intercol·legial de Col·legis Profes sionals de Catalunya  

 

Història  

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

Catalunya mitjançant la signatura d’un conveni per part de 128 col·legis professionals i 

consells de col·legis professionals, impulsat per qui va ser el seu primer president, 

senyor Eugeni Gay Montalvo, llavors degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats 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 200.000 col·legiats/des 

de tots els àmbits professionals.  
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Missió, visió i valors  

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

reforçar la presència social dels col·legis professionals, divulgar les seves funcions 

d’interès general, impulsar projectes comuns, actuar com a interlocutor amb les 

administracions i estudiar qüestions que afectin el col·lectiu transversalment, d’acord 

amb els principis i valors següents:  

Defensar la validesa del model actual de col·legis professionals :  
 
• Garantia de la Deontologia, les bones pràctiques, la salvaguarda de l’interès 

públic i la millor 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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Membres  

 
Comissió Sectorial d’Arquitectura, Enginyeria i Tèc nica 
  
• Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya.  

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

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

• Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya.  

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

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

• Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya.  

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

• Col·legi 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 Tècnics Industrials de Barcelona.  

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

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

Tarragona.  

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

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

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

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

• Col·legi 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 Pèrits Agrícoles de Catalunya. 

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

 
 

Comissió Sectorial de Salut  
 
• Col·legi de Biòlegs de Catalunya.  

• Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.  

• Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya.  
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• 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 Psicòlegs de Catalunya.  

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

• Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya.  

• Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona.  

• Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya. 

• Col·legi de Dietistes-Nutricionistes 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.  

• 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.  

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

• Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.  

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

• Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona.  

• Col·legi 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. 

 

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.  
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• Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.  

• Il·lustre Col·legi d'Advocats de Girona.  

• Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona.  

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

• Col·legi de Notaris de Catalunya.  

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

• Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona.  

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

 

Comissió Sectorial d’Acció Social, Ensenyament i Hu manitats 

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

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

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

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

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

• Col·legi de Pedagogs de Catalunya.  

• Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya.  

• Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.  
 
 

Comissió Sectorial de Ciències de la Informació i l a 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.  
 
 
 

Imatge corporativa i canals de comunicació.  

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 
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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 corporativa www.intercolcat.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.  

Organització interna  

 

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  

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 
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les diferents Comissions Sectorials constituïdes en el si de l’Associació.  

La composició actual de la Junta Directiva de l’Associació és la següent:  
 

Presidència  

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona  

Representant Sr. J. Oriol Rusca i Nadal (degà) 

 

Vicepresidència sectorial d’enginyeria, arquitectura i tècnica  

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

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

Vicepresidència sectorial de salut  

Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya                
Representant: Sr. Josep Lluis Navarro Majó (president, fins febrer de 2014) 

                       Sr. Antoni Gómez Jiménez (president, des de febrer de 2014). 

  

Vicepresidència sectorial jurídica  

Col·legi de Notaris de Catalunya  

Representant: Sr. Joan Carles Ollé Favaró (degà)  

 

Vicepresidència sectorial d’economia i empresa  

Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona 

Representant: Sr. Enric Enrech i Artal (president)  

Vicepresidència sectorial d’acció social, ensenyament i humanitats  

Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya 

Representant: Sra. Nuria Carrera i Comes (presidenta)  

Vicepresidència sectorial de ciències de la informació i la comunicació  

Col·legi de Periodistes de Catalunya 

Representant: Sra. Neus Bonet i Bagant (degana) 
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Secretaria  

Il·lustre Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona (fins 
a octubre de 2014) 

Representant: Sr. Eduard Soler Villadelprat (president) 

 

Col·legi d’Economistes de Catalunya  (des d’octubre de 2014)               
Representant: Sr. Eduard Soler Villadelprat (tresorer)  

 

Tresoreria  

Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya 
Representant: Sr. Daniel Faura Llimós (president)  

Vocalies  

Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports (Demarcació de Catalunya) 
Representant: Sr. Josep Oriol Carreras (degà, fins l’abril de 2014) 

                        Sr. Oriol Altisench Barbeito (degà, des de l’abril de 2014).  

 

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 

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

 

Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya  

Representant: Sra. Virgínia Domingo Reig (presidenta, fins al maig de 2014)  

                        Sra. Susana Pascual García (presidenta, des de maig de 2014) 

 

Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya 
Representant: Sr. Josep Vilajoana i Celaya (degà)  

Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya 

Representant: Sra. Carme López Burillo (presidenta).  

Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya Representant: Sr. 

Josep Manuel Ogalla Rodriguez (president)  

Col·legi de Biòlegs de Catalunya Representant: 

Sr. Emili Fadurdo Torrus (degà)  

Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya 

Representant: Sr. Ignacio López Chocarro (president)  

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de Barcelona 
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Representant: Sr. José Conesa Ballestero (vicepresident primer)  

Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida 
Representant: Sr. Enrique Vendrell Santiveri (president)  

 

Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya 

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

Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona Representant: Sr. Gabriel 

Fuentes Nuñez (vicepresident primer)  

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

Representant: Sr. Pepín de la Rosa Casado (president, fins al març de 2014)   

                        Sr. Francisco Gea Villén (president, des de març de 2014).  

 

Col·legi de Pedagogs de Catalunya (vocalia compartida)  

Representant: Sr. Josep M. Elias i Costa (president, fins al juny de 2014)  

                       Sra. Rosa Rodríguez Gascons (presidenta, des del juny de 2014) 

 

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya 
Representant: Josefina Cambra (degana)  

 
Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya 

Representant: Sra. Ana Pares i Rifà (degana) 

 

Col·legi Professional de l’Audiovisula de Catalunya 

Representant: Sr. Francesc Llobert Dalmases (degà) 

 

Col·legi de Químics de Catalunya 

Representant: Sr. José Costa López (degà) 

 

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  
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Comissió Internacional: Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, representat pels 

seu degà senyor Jordi Guix i Armengou. 
 

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 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.  
 

Comissió de Relacions Institucionals  

La Comissió de Relacions Institucionals, constituïda per la Junta Directiva de 
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l’Associació Intercol·legial en la seva reunió de 17 de novembre de 2011, dona 

especial suport a la Junta Directiva en les tasques següents.  

• 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 de Responsabilitat Social Corporativa (RSC )  

La Comissió de Responsabilitat Social, creada per la Junta Directiva en sessió de 6 de 

juny de 2012 atesa la importància creixent que les polítiques de Responsabilitat Social 

Corporativa (RSC) adreçades a la millora social, econòmica i ambiental estant 

adquirint en l’àmbit de les organitzacions corporatives, té coma a principals finalitats 

les següents:  

• 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.  
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La Junta Directiva va encomanar la presidència de la nova Comissió de RSC al 

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

Coordinadora: Sra. Núria Pi, tècnica de l’Àrea d’Atenció Col·legial del Col·legi Oficial 

d’Infermeres i Infermers de Barcelona.  

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 

d’Enginyers Industrials de Catalunya.  

Grups de Treball  

Grup de Treball sobre el Cicle de l’Aigua  

A proposta del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya i del Col·legi de Biòlegs de 

Catalunya, la Junta Directiva, en sessió de 7 de maig de 2014, va aprovar la 

constitució d’un grup de Treball Intercol·legial sobre el “Cicle de l’Aigua”, que té per 

finalitat debatre i donar resposta, de manera col·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.  
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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.  

Coordinador:  

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

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 d’Enginyers 

Industrials de Catalunya. 

 
 

Secretaria de Suport  

Composició i Funcions  

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

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

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

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

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 d’Advocats de Barcelona, on radica la Secretaria 

de Suport a l’Associació.  

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

representacions en el domicili d’altres membres de l’Associació, on se celebren també 

les reunions dels seus òrgans de govern, 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  

Adreça de correu electrònic: intercat@icab.cat  
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II.- Informe d’activitats 2014. 

 

Nous membres  

L’any 2014 s’han incorporat a l’Associació Intercol·legial els col·legis professionals i 

consells de col·legis següents:  

• Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya 

• Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials i Graduats de Manresa 

• Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya 

• Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya 

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

• Col·legi 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.     

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

• Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya 

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

• Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració  

         Local de Catalunya. 

Comunicació corporativa  

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

institucional i compta també amb apartats específics per a les activitats de formació i 

serveis, ha estat un canal de comunicació fonamental per donar a conèixer 

l’Associació Intercol·legial i la seva actuació.  

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

que facilita la comunicació entre els directius i tècnics dels col·legis i consells de 

col·legis, que hi poden informar sobre les activitats de formació i actes col·legials que 

cadascun d’ells organitza 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 (News Intercol·legial) 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·legial 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. 

Gabinet de premsa i presència als mitjans de comuni cació  

Els comunicats de premsa emesos durant el 2014 han tractat sobre les matèries 

següents:  

• Presentació de la Borsa de Treball Intercol·legial (16 de gener 2014).  

• Reunió del president de la Intercol·legial amb un grup de senadors del Partit 
Popular (8 d’abril de 2014).  

• Acte de lliurament del Segon Premi Intercol·legial a l’Honorable Senyora Núria 
de Gispert, presidenta del Parlament de Catalunya. (27 de juny de 2014).  

• Presentació de la Guia bàsica de protecció de dades per als col·legis 
professionals (18 i 22 de juliol de 2014).  

 

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. 

Durant 2014, cal ressaltar l’ampli ressò mediàtic que va aconseguir la presentació del 

nou portal de la Borsa de Treball Intercol·legial. 
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Formació Intercol·legial  

Durant el 2014, 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 han tractat sobre els temes següents:  

- Seminari “Aspectes protocol·laris a tenir en compte en l’organització 

d’esdeveniments i actes institucionals”, a càrrec del senyor Eduard Triay, cap 

de l’Àrea de Protocol del Parlament de Catalunya, celebrat l’1 d’abril de 2014 al 

Parlament de Catalunya. 

 

- Seminari “Elements bàsics d’un model de compliment normatiu adaptat al 

projecte de reforma de l’article 31 bis del Codi Penal. Programes de Corporate 

Compliance”, a càrrec del senyor Francesc Bonatti, advocat, impartit en el marc 

de la reunió de la Taula Lletrada de 25 de juny de 2014. 

 

- Reunió conjunta el 23 de maig de 2014 de les Taules Tècnica i Lletrada per 

posar en comú els treballs interns que estan duent a terme diversos col·legis 

professionals de la Intercol·legial en matèria de diferenciació entre quotes 

col·legials obligatòries i quotes per serveis voluntaris. 

 

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

formativa dels diferents Col·legis.  

Per mitjà de la intranet de la pàgina web de la Intercol·legial, cada col·legi té la 

possibilitat d’accedir a informació sobre les activitats formatives que els membres de 

l’Associació organitzen i que estan obertes a col·legiats d’altres corporacions, a fi de 

donar-ne difusió entre el propi col·lectiu.  

Amb la Newslwetter intercol·legial es reforça també la difusió d’aquesta formació 

compartida a nivell intercol·legial.  
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Projecció social i institucional 

Actuacions davant de l’Avantprojecte de llei estata l de serveis i col·legis 

professionals  

Durant tot el 2014, l’Associació Intercol·legial ha continuat amb les accions 

encaminades a defensar el model actual de col·legis professionals davant de les 

tendències desreguladores i, en concret, de l’Avantprojecte de llei estatal de serveis i 

col·legis professionals, intensificant els contactes i accions institucionals per aturar 

aquesta iniciativa legislativa. 

En aquest sentit, el 17 de gener de 2014 l’Associació va presentar les seves 

Al·legacions a l’esmentat Avantprojecte davant del Consell d’Estat, dins del termini 

d’audiència que li va ser conferit per aquest Alt Òrgan Consultiu. 

 

En aquestes al·legacions, la Intercol·legial de Catalunya qüestiona el caràcter 

intervencionista de l’Avantprojecte de llei en detriment de l’autonomia col·legial, així 

com la regulació prevista en matèria de finançament de col·legis professionals. 

Igualment, es crida l’atenció sobre l’afectació de les competències de les Comunitats 

Autònomes, i en concret de la Generalitat de Catalunya, que es desprèn de 

l’Avantprojecte, tot reivindicat la rellevància de l’assegurament obligatori de la 

responsabilitat civil dels professionals per a la garantia dels drets dels destinataris dels 

serveis professionals. 

 

Igualment, la Junta Directiva va encarregar al doctor Rafael Jiménez Asensio, 

professor de Dret Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, un 

dictamen sobre aquesta iniciativa normativa, que serà presentat properament en un 

Seminari d’estudi. 

 

D’altra banda, el president de l’Associació, senyor J. Oriol Rusca, va reunir-se el 8 

d’abril de 2014 amb un grup de senadors del Partit Popular encapçalat pel senador 

senyor Manuel Altava, als quals va traslladar la profunda preocupació de les 

corporacions professionals de Catalunya pel contingut de l’Avantprojecte de lei de 

serveis i col·legis professionals. Els senadors es van mostrar receptius a les reflexions 
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formulades des de la representació del món col·legial català i van manifestar el seu 

compromís d’estudiar-les amb atenció. 

Seguiment de l’Avantprojecte de llei catalana de l’ exercici de les professions 

titulades i dels col·legis professionals  

La Junta Directiva de l’Associació va encarregar a la Taula Lletrada la col·laboració 

amb el Departament de Justícia en els treballs previs de l’Avantprojecte de llei 

catalana de l’exercici de les professions titulades i del col·legis professionals, així com 

l’estudi del text definitiu i la formulació, dins del període d’informació pública obert el 16 

de juliol de 2014, d’al·legacions a l’Avantprojecte, que van ser presentades davant de 

la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia el 4 

d’agost de 2014. 

 

Igualment, la Junta Directiva de la Intercol·legial, a la vista de les circumstàncies 

sobrevingudes des de l’inici dels treballs per dur a terme aquesta modificació 

legislativa i en especial de sentència del Tribunal Constitucional de 5 de desembre de 

2013 que confirmà la constitucionalitat de la Llei 7/2006 de l’exercici de les professions 

titulades i dels col·legis professionals excepte en el règim de col·legiació, va plantejar 

al Departament de Justícia l’oportunitat de reflexionar sobre una possible 

reconsideració de la reforma legal en els termes previstos i la valoració d’una 

modificació puntual de la llei vigent o el seu desenvolupament reglamentari. 

 

Presència en òrgans consultius  

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

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

en els següents òrgans consultius: 

- 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, president del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de 

Catalunya (suplent, fins al març de 2014).  

- Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua (CUSA): Sra. Virginia Domingo Reig, 
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degana del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (representant titular, fins al 

maig de 2014) i Sra. Gemma Pepió, vocal del Col·legi d’Ambientòlegs de 

Catalunya (representant titular, des de juny de 2014); 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 serà ocupada el 2015 pel Col·legi Professional de l’Audiovisual 

de Catalunya i el 2016 pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. 

 

Relacions amb altres interprofessionals  

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

amb Unión Professional i amb les altres intercol·legials locals i autonòmiques, per 

estudiar totes les qüestions d’actualitat relacionades amb la defensa dels col·legis 

professionals i la futura Llei de serveis i col·legis professionals.  

 
Activitats 
 

Presentació de la Borsa de Treball Intercol·legial  

El 20 de gener de 2014 va tenir lloc a la seu de l’Associació l’acte de presentació de la 

Borsa de Treball Intercol·legial, un portal que canalitza ofertes de tots els sectors 

professionals i que dona cobertura als més de 200.000 professionals de tots els àmbits 

integrats en la Intercol·legial. 

La plataforma va ser presentada pel president de l’Associació Intercol·legial, senyor J. 

Oriol Rusca, pel secretari d’Ocupació i Relacions Laborals del Departament d’Empresa 

i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, senyor Joan Aregio, pel secretari general 

del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, senyor Enric Colet i pel 

senyor Santiago Crivillé, degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de 

Tarragona (CETIT), Corporació que ha dirigit el desenvolupament del projecte. 

La posada en marxa d’aquest portal ha estat un dels objectius considerats prioritaris 

per la Junta Directiva de la Intercol·legial, en sintonia amb el compromís dels col·legis 
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professionals de Catalunya per facilitar la incorporació i la promoció dels professionals 

col·legiats en el mercat laboral. 

Aquest nou Servei ha permès que les corporacions associades que no disposaven de 

borsa de treball puguin operar en aquest àmbit mitjançant aquest portal, així com que 

aquelles altres que ja en tenien puguin sumar més impactes gràcies a aquesta 

plataforma. 

Durant el primer mes d’activació es va assolir un nivell d’entre 7.000 i  21.000 visites 

diàries. 

 

Presència en el saló JOB Barcelona-Saló d’Ocupació i Orientació Laboral per a 

Universitaris  

 

L’Associació Intercol·legial va participar activament en el Saló Job Barcelona-Saló 

d’Ocupació i Orientació Professional, celebrat el 17 i 18 de febrer de 2014 al Palau de 

Congressos de Catalunya. 

 

La Intercol·legial va comptar amb un stand propi al Saló, on es va assessorar els futurs 

professionals, informant-los sobre totes les possibilitats formatives i de serveis que 

ofereixen els col·legis professionals. 

 
Adhesió al programa Aracoop  
 
La Junta Directiva de la Intercol·legial va aprovar el febrer de 2014 l’adhesió de 

l’Associació al programa Araccop, promogut pel Departament d’Empresa i Ocupació 

de la Generalitat de Catalunya en el marc de Catalunya Emprèn  i que es desenvolupa 

mitjançant un projecte liderat per la Confederació i les federacions de cooperatives de 

Catalunya i la participació i la implicació d’entitats i organitzacions sectorials i 

territorials que desenvolupen activitats de foment de l’economia social i cooperativa. 

 

El programa, adreçat entre d’altres destinataris a les persones associades a col·legis 

professionals, 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 
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cooperativa amb professionals especialitzats en l’acompanyament i assessorament de 

projectes empresarials. 

 

La senyora Maravillas Rojo, directora d’Emprenedoria Social del Departament 

d’Empresa i Ocupació, va presentar el programa Aracoop en la sessió de la Taula 

Tècnica de 23 de maig de 2014. 

 

Tercera Jornada Intercol·legial  

Assemblea General Ordinària  

L’Assemblea General anual de l’Associació Intercol·legial va reunir-se el 30 de juny de 

2014 a la seu social. 

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

pressupostària de l’exercici 2013, així com la proposta de pressupost i quotes per al 

2014 que havia estat presentada per la Junta Directiva. 

Lliurament de la Segona edició del Premi Intercol·l egial  

El 30 de juny de 2014, dins de la Tercera Jornada Intercol·legial, va tenir lloc al Pati de 

Columnes del Palauet Casades de la seu social l’Acte Institucional de lliurament de la 

segona edició del Premi de l’Associació intercol·legial, que en aquesta edició va ser 

atorgat per la Junta Directiva a la Molt Honorable Senyora Núria de Gispert, presidenta 

del Parlament de Catalunya, en reconeixement a la seva trajectòria i compromís en 

defensa dels col·legis professionals de Catalunya. 

Durant l’acte, que va comptar amb la presència de l’Honorable Senyor Germà Gordó, 

conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, el president de l’Associació, 

senyor J. Oriol Rusca, va remarcar que “repassant la història recent dels col·legis 

professionals de Catalunya es podia advertir com la llei de creació de molts d’ells 

s’havia fet realitat durant algun dels mandats de Núria de Gispert com a consellera de 

Justícia”, així com que “en Núria de Gispert els col·legis professionals van trobar 

sempre una interlocutora oberta a l’entesa i que coneixia i comprenia la rellevància 

d’aquestes Corporacions”. 
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Presentació de la Guia bàsica de protecció de dades  per als col·legis 
professionals  
 
En el marc del desenvolupament del Conveni de col·laboració signat el 4 de setembre 

de 2013 entre l’Associació Intercol·legial i l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 

(APDCAT), el 22 de juliol de 2014 va presentar-se a la Sala Auditori de la seu de 

l’Associació la Guia bàsica de protecció de dades per als col·legis professionals, que 

ha estat elaborada per l’APDCAT. 

 

La Guia recull pràcticament tots els supòsits en què els Col·legis professionals han de 

gestionar informació personal d’altres col·lectius o dels propis col·legiats i facilita una 

pauta de principis i obligacions per garantir-ne el correcte tractament. 

 

En el transcurs de l’acte, la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, 

senyora M. Àngels Barberà, va destacar que “en el cas dels Col·legis professionals la 

guia no només serveix per garantir la privacitat en el si dels Col·legis, sinó que a més, 

degut a la diversitat de col·lectius que representen, qualsevol acció té un efecte 

multiplicador de la prevenció i de la garantia de la privacitat en el conjunt de la 

societat”.  

 

El president de l’Associació Intercol·legial, senyor J. Oriol Rusca, va remarcar en la 

seva intervenció que “aquesta obra suposa un nou pas endavant en el compromís de 

les corporacions professionals en la potenciació de la cultura de la privacitat i la 

protecció de dades tant entre el personal que presta el servei en els col·legis com 

entre els col·legiats i col·legiades que formen les nostres institucions”. 

 

 

Participació en el Saló Biz Barcelona  

Els col·legiats de les corporacions associades van disposar de codis d’accés gratuïts a 

les activitats del Saló Biz Barcelona-Solucions per a PIMES i Emprenedors 2014, 

celebrat els dies 4 i 5 de juny al recinte de la Fira de Barcelona  

L’Associació intercol·legial va constar en aquesta edició del Saló com Activity Sponsor 

i disposà d’un stand propi per atendre les consultes dels visitants sobre els diversos 

col·legis professionals membres de l’Associació.  
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Serveis  

La Taula Tècnica, que ha mantingut 10 sessions de treball el 2014, ha continuat 

treballant per reforçar el programa Club Intercol·legial orientat a la signatura d’Acords 

de Col·laboració que aprofitin sinèrgies i economies d’escala entre les diferents 

corporacions associades, facilitant l’accés a serveis d’interès per als col·legiats, sota el 

principi de voluntarietat per a cada corporació professional associada a la 

Intercol·legial.  
 
 
Òrgans de suport tècnic i Comissions 
 

Taula Lletrada  

La Taula Lletrada ha celebrat 10 reunions de treball durant l’any 2014 en què s’han 

estudiat totes les qüestions d’actualitat que afecten la normativa professional col·legial, 

amb especial atenció i dedicació a l’Avantprojecte de llei estatal de serveis i col·legis 

professionals i a l’Avantprojecte de llei catalana de les professions col·legiades i dels 

col·legis professionals.  

Comissió de Responsabilitat Social Corporativa  

La Comissió de Responsabilitat Social Corporativa ha continuat els seus treballs amb 

l’objectiu inicial d’impulsar l’elaboració d’una Guia Pràctica i del Codi Ètic de la 

intercol·legial sobre Responsabilitat Social Corporativa, així com per impulsar la 

formació en RSC entre el personal de les corporacions membres de l’Associació. 

Activitat Sectorial  

La Comissió Sectorial d’Arquitectura, Enginyeria i Tèc nica  ha impulsat una 

campanya divulgativa amb el lema “El visat dels col·legis professionals, una garantia 

per al ciutadà. Confia en un professional responsable”, per tal de promoure el valor del 

visat col·legial tècnic com a garantia de qualitat i professionalitat, vers la societat, el 

sector i l'Administració.  

La campanya va ser presentada públicament el 3 d’octubre de 2014 a la seu del 

Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona, en 
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un acte presidit pel conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, l’Honorable 

Senyor Germà Gordó i per la vicepresidenta de la Comissió Sectorial d’Enginyeria, 

Arquitectura i Tècnica de l’Associació Intercol·legial, senyora Maria Rosa Remolà qui 

va donar lectura un manifest subscrit per 23 col·legis professionals en defensa dels 

professionals col·legiats i el visat dels treballs tècnics. 

 

La Comissió Sectorial d’Acció Social, Ensenyament i Hu manitats , la Taula 

d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, sindicats i patronal van signar el dia 

21 de juliol de 2014 al Centre Cívic Pati Llimona l’Acord per a l’impuls de la Millora de 

la Contractació Pública de Serveis d’Atenció a les persones. 

Amb la signatura d’aquest acord, les entitats signants exigeixen que els processos de 

contractació pública vetllin per preservar la qualitat i la correcta execució dels serveis 

públics adreçats a col·lectius especialment vulnerables (infants, joves, gent gran, 

persones amb discapacitat, col·lectius amb risc d’exclusió social, entre d’altres), de 

manera que aquests serveis no quedin supeditats fonamentalment a criteris 

econòmics. 

L’Acord va ser presentat pels representants dels signants al president de la Generalitat 

de Catalunya, el Molt Honorable Senyor Artur Mas, en el marc d’una reunió celebrada 

l’1 d’octubre a la seu del Parlament de Catalunya. 

Barcelona, maig de 2015 
 


