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

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

El 28 de maig de 1992 es va constituir la Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya
mitjançant la signatura d’un conveni per part de 128 col·legis professionals i consells de col·legis

§§ Història.

professionals, impulsat per qui va ser el seu primer president, senyor Eugeni Gay Montalvo,

§§ Missió, visió i valors.

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

§§ Membres de l’Associació en 2017
§§ Imatge corporativa i canals de comunicació
§§ Organització interna

2. Informe d’activitats 2017
§§ Nous membres

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.

§§ Àrea de comunicació: la pàgina web intercol·legial.

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

§§ Gabinet de premsa i presència als mitjan
de comunicació.

considerava decisiu per al futur dels col·legis professionals, van ser nombroses les veus de

§§ Suport a l’ocupació des de la
Borsa de Treball Intercol·legial
§§ Presència en òrgans consultius i en altres entitats.
§§ Comunicació d’involucrament amb el Pacte Global
de Nacions Unides.

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

§§ Participació en el programa Aracoop.

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

§§ Participació en el Saló Biz Barcelona 2017.

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

§§ Conveni de Col·laboració amb la Cambra Oficial
de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.
§§ Conveni de Col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona
en suport a les persones refugiades i immigrants.
§§ Assemblea General Ordinària i renovació de la Junta Directiva.
§§ Relleu en la presidència de l’Associació Intercol·legial.

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.

§§ Acte reivindicatiu amb motiu del Dia Internacional de les Dones.

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

§§ Assemblea General Extraordinària.

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

§§ Enquesta sobte el sector dels col·legis professionals de Catalunya.

Catalunya, amb més de 250.000 col·legiats/des de tots els àmbits

§§ I Congrés de les Professions de Catalunya.
§§ Activitat dels òrgans de suport tècnic.
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professionals.
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Missió, visió i valors

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

L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya té com a finalitats reforçar la
presència social dels col·legis professionals, divulgar les seves funcions d’interès general, impulsar

§§ Història.

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

§§ Missió, visió i valors.

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

§§ Membres de l’Associació en 2017
§§ Imatge corporativa i canals de comunicació
§§ Organització interna

2. Informe d’activitats 2017
§§ Nous membres
§§ Àrea de comunicació: la pàgina web intercol·legial.
§§ Gabinet de premsa i presència als mitjan
de comunicació.
§§ Suport a l’ocupació des de la
Borsa de Treball Intercol·legial
§§ Presència en òrgans consultius i en altres entitats.
§§ Comunicació d’involucrament amb el Pacte Global
de Nacions Unides.
§§ Participació en el programa Aracoop.
§§ Participació en el Saló Biz Barcelona 2017.
§§ Conveni de Col·laboració amb la Cambra Oficial
de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.
§§ Conveni de Col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona
en suport a les persones refugiades i immigrants.
§§ Assemblea General Ordinària i renovació de la Junta Directiva.
§§ Relleu en la presidència de l’Associació Intercol·legial.
§§ Acte reivindicatiu amb motiu del Dia Internacional de les Dones.
§§ Assemblea General Extraordinària.
§§ Enquesta sobte el sector dels col·legis professionals de Catalunya.
§§ I Congrés de les Professions de Catalunya.
§§ Activitat dels òrgans de suport tècnic.
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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 de l’associació en 2017

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

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

§§ Història.

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

§§ Missió, visió i valors.

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

§§ Membres de l’Associació en 2017

• Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.

§§ Imatge corporativa i canals de comunicació

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

§§ Organització interna

2. Informe d’activitats 2017
§§ Nous membres
§§ Àrea de comunicació: la pàgina web intercol·legial.
§§ Gabinet de premsa i presència als mitjan
de comunicació.
§§ Suport a l’ocupació des de la
Borsa de Treball Intercol·legial

• 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.

§§ Presència en òrgans consultius i en altres entitats.

• Col·legi de Químics de Catalunya.

§§ Comunicació d’involucrament amb el Pacte Global
de Nacions Unides.

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

§§ Participació en el programa Aracoop.
§§ Participació en el Saló Biz Barcelona 2017.
§§ Conveni de Col·laboració amb la Cambra Oficial
de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.
§§ Conveni de Col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona
en suport a les persones refugiades i immigrants.

• 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.

§§ Assemblea General Ordinària i renovació de la Junta Directiva.

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

§§ Relleu en la presidència de l’Associació Intercol·legial.

• Col·legi Oficial d’Enginyeria Geomàtica i Topogràfica de Catalunya.

§§ Acte reivindicatiu amb motiu del Dia Internacional de les Dones.
§§ Assemblea General Extraordinària.
§§ Enquesta sobte el sector dels col·legis professionals 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.

§§ I Congrés de les Professions de Catalunya.

• Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya.

§§ Activitat dels òrgans de suport tècnic.

• Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya.
• Col·legi d’Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona.
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• Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicació a Catalunya.
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Comissió Sectorial de Salut

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

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

• Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya.
• Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona.
• Col·legi de Logopedes de Catalunya.
• Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya.

§§ Missió, visió i valors.
§§ Membres de l’Associació en 2017

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

§§ Imatge corporativa i canals de comunicació

• Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya.

§§ Organització interna

• Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

2. Informe d’activitats 2017
§§ Nous membres
§§ Àrea de comunicació: la pàgina web intercol·legial.
§§ Gabinet de premsa i presència als mitjan
de comunicació.
§§ Suport a l’ocupació des de la
Borsa de Treball Intercol·legial
§§ Presència en òrgans consultius i en altres entitats.
§§ Comunicació d’involucrament amb el Pacte Global
de Nacions Unides.
§§ Participació en el programa Aracoop.
§§ Participació en el Saló Biz Barcelona 2017.
§§ Conveni de Col·laboració amb la Cambra Oficial
de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.
§§ Conveni de Col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona
en suport a les persones refugiades i immigrants.

• 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

§§ Assemblea General Ordinària i renovació de la Junta Directiva.

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

§§ Relleu en la presidència de l’Associació Intercol·legial.

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

§§ Acte reivindicatiu amb motiu del Dia Internacional de les Dones.

• Col·legi Oficial d’Agents de Duanes i Representants Duaners de Barcelona.

§§ Assemblea General Extraordinària.

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

§§ Enquesta sobte el sector dels col·legis professionals de Catalunya.
§§ I Congrés de les Professions de Catalunya.
§§ Activitat dels òrgans de suport tècnic.
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• 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.
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• 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.

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

• 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.

§§ Missió, visió i valors.

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

§§ Membres de l’Associació en 2017

• Consell de Col·legis de Secretaris Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya.

§§ Imatge corporativa i canals de comunicació

• Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

§§ Organització interna

2. Informe d’activitats 2017
§§ Nous membres
§§ Àrea de comunicació: la pàgina web intercol·legial.
§§ Gabinet de premsa i presència als mitjan
de comunicació.
§§ Suport a l’ocupació des de la
Borsa de Treball Intercol·legial
§§ Presència en òrgans consultius i en altres entitats.
§§ Comunicació d’involucrament amb el Pacte Global
de Nacions Unides.
§§ Participació en el programa Aracoop.
§§ Participació en el Saló Biz Barcelona 2017.
§§ Conveni de Col·laboració amb la Cambra Oficial
de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.
§§ Conveni de Col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona
en suport a les persones refugiades i immigrants.

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.

§§ Assemblea General Ordinària i renovació de la Junta Directiva.

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

§§ Relleu en la presidència de l’Associació Intercol·legial.

• Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers.

§§ Acte reivindicatiu amb motiu del Dia Internacional de les Dones.

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

§§ Assemblea General Extraordinària.
§§ Enquesta sobte el sector dels col·legis professionals de Catalunya.
§§ I Congrés de les Professions de Catalunya.
§§ Activitat dels òrgans de suport tècnic.
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• 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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Comissió Sectorial d’Acció Social, Ensenyament i Humanitats

• Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.
• Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix de Catalunya.

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

• 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.

§§ Missió, visió i valors.
§§ Membres de l’Associació en 2017

• Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

§§ Imatge corporativa i canals de comunicació

• Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya.

§§ Organització interna

• Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.

2. Informe d’activitats 2017
§§ Nous membres
§§ Àrea de comunicació: la pàgina web intercol·legial.
§§ Gabinet de premsa i presència als mitjan
de comunicació.
§§ Suport a l’ocupació des de la
Borsa de Treball Intercol·legial
§§ Presència en òrgans consultius i en altres entitats.
§§ Comunicació d’involucrament amb el Pacte Global
de Nacions Unides.
§§ Participació en el programa Aracoop.
§§ Participació en el Saló Biz Barcelona 2017.
§§ Conveni de Col·laboració amb la Cambra Oficial
de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.
§§ Conveni de Col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona
en suport a les persones refugiades i immigrants.
§§ Assemblea General Ordinària i renovació de la Junta Directiva.
§§ Relleu en la presidència de l’Associació Intercol·legial.
§§ Acte reivindicatiu amb motiu del Dia Internacional de les Dones.
§§ Assemblea General Extraordinària.
§§ Enquesta sobte el sector dels col·legis professionals de Catalunya.
§§ I Congrés de les Professions de Catalunya.
§§ Activitat dels òrgans de suport tècnic.
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Comissió Sectorial de Ciències de la Informació i la Comunicació
• Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya.
• Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya.
• Col·legi de Periodistes de Catalunya.
• Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya.
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Imatge corporativa i canals de comunicació

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

La imatge de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, obra del
dissenyador gràfic Manolo Jotta, va ser elaborada com a aportació del Col·legi de Disseny
Gràfic de Catalunya al projecte intercol·legial.

§§ Missió, visió i valors.
§§ Membres de l’Associació en 2017
§§ Imatge corporativa i canals de comunicació
§§ Organització interna

2. Informe d’activitats 2017

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

§§ Nous membres

Associació Intercol·legial. És l’element més actiu de la marca. Descansa sobre un únic braç/

§§ Àrea de comunicació: la pàgina web intercol·legial.

branca i això produeix la sensació d’estar sempre en constant moviment.

§§ Gabinet de premsa i presència als mitjan
de comunicació.
§§ Suport a l’ocupació des de la
Borsa de Treball Intercol·legial
§§ Presència en òrgans consultius i en altres entitats.
§§ Comunicació d’involucrament amb el Pacte Global
de Nacions Unides.

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, ...).

§§ Participació en el programa Aracoop.

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

§§ Participació en el Saló Biz Barcelona 2017.

Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya.

§§ Conveni de Col·laboració amb la Cambra Oficial
de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.
§§ Conveni de Col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona
en suport a les persones refugiades i immigrants.
§§ Assemblea General Ordinària i renovació de la Junta Directiva.
§§ Relleu en la presidència de l’Associació Intercol·legial.
§§ Acte reivindicatiu amb motiu del Dia Internacional de les Dones.

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.

§§ Assemblea General Extraordinària.
§§ Enquesta sobte el sector dels col·legis professionals de Catalunya.
§§ I Congrés de les Professions de Catalunya.
§§ Activitat dels òrgans de suport tècnic.
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Aplicació vertical del logotip

Aplicació horitzontal del logotip

Imagotip
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Organització interna

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

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

§§ Història.

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

§§ Missió, visió i valors.

Junta Directiva, així com les modificacions estatutàries.

§§ Membres de l’Associació en 2017
§§ Imatge corporativa i canals de comunicació
§§ Organització interna

2. Informe d’activitats 2017
§§ Nous membres

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 2017

§§ Àrea de comunicació: la pàgina web intercol·legial.

La Junta Directiva regeix, administra i representa l’Associació i està integrada per 26

§§ Gabinet de premsa i presència als mitjan
de comunicació.

membres, que, per previsió estatutària, han de representar de manera equilibrada a les

§§ Suport a l’ocupació des de la
Borsa de Treball Intercol·legial
§§ Presència en òrgans consultius i en altres entitats.
§§ Comunicació d’involucrament amb el Pacte Global
de Nacions Unides.
§§ Participació en el programa Aracoop.

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.

§§ Participació en el Saló Biz Barcelona 2017.
§§ Conveni de Col·laboració amb la Cambra Oficial
de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.
§§ Conveni de Col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona
en suport a les persones refugiades i immigrants.
§§ Assemblea General Ordinària i renovació de la Junta Directiva.
§§ Relleu en la presidència de l’Associació Intercol·legial.
§§ Acte reivindicatiu amb motiu del Dia Internacional de les Dones.
§§ Assemblea General Extraordinària.
§§ Enquesta sobte el sector dels col·legis professionals de Catalunya.
§§ I Congrés de les Professions de Catalunya.
§§ Activitat dels òrgans de suport tècnic.

10

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.
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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.

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

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

§§ Història.
§§ Missió, visió i valors.
§§ Membres de l’Associació en 2017
§§ Imatge corporativa i canals de comunicació
§§ Organització interna

2. Informe d’activitats 2017
§§ Nous membres
§§ Àrea de comunicació: la pàgina web intercol·legial.
§§ Gabinet de premsa i presència als mitjan
de comunicació.
§§ Suport a l’ocupació des de la
Borsa de Treball Intercol·legial
§§ Presència en òrgans consultius i en altres entitats.
§§ Comunicació d’involucrament amb el Pacte Global
de Nacions Unides.
§§ Participació en el programa Aracoop.
§§ Participació en el Saló Biz Barcelona 2017.
§§ Conveni de Col·laboració amb la Cambra Oficial
de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.
§§ Conveni de Col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona
en suport a les persones refugiades i immigrants.
§§ Assemblea General Ordinària i renovació de la Junta Directiva.
§§ Relleu en la presidència de l’Associació Intercol·legial.
§§ Acte reivindicatiu amb motiu del Dia Internacional de les Dones.
§§ Assemblea General Extraordinària.
§§ Enquesta sobte el sector dels col·legis professionals de Catalunya.
§§ I Congrés de les Professions de Catalunya.
§§ Activitat dels òrgans de suport tècnic.
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Vicepresidència de l’Associació i Presidència de la Sectorial d’Acció Social, Ensenyament i
Humanitats
Col·legi Oficial de Treball Social i Assistents Socials de Catalunya
Representat per la seva presidenta, Sra. Nuria Carrera i Comes.
Vicepresidència de l’Associació i Presidència de la Sectorial de Ciències de la Informació i
Comunicació
Col·legi de Periodistes de Catalunya
Representat per la seva degana, Sra. Neus Bonet Bagant.
Secretaria de l’Associació
Col·legi d’Economistes de Catalunya (Sectorial Economia i Empresa)
Representat pel seu tresorer, Sr. Eduard Soler Villadelprat.
Tresoreria de l’Associació
Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (Sectorial Economia i Empresa)
Representat pel seu president, Sr. Daniel Faura Llimós.
Vocalia
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports (Delegació de Catalunya) (Sectorial d’Enginyeria,
Arquitectura i Tècnica)
Representat pel seu degà, Sr. Oriol Antisech i Barbeito.
Vocalia
Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (Sectorial d’Enginyeria, Arquitectura i Tècnica)
Representat pel seu president, Sr. Leo Bejarano Manjón.
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 pel seu degà, Sr. Lluís Comerón i Graupera.
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Vocalia
Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya (Sectorial Salut)
Representat pel seu president Sr. Josep Gómez Muro.

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

Vocalia
Col·legi de Biòlegs de Catalunya (Sectorial Salut)
Representat pel seu degà, Sr. Ramon Jordana de Simón.

§§ Història.
§§ Missió, visió i valors.
§§ Membres de l’Associació en 2017
§§ Imatge corporativa i canals de comunicació
§§ Organització interna

2. Informe d’activitats 2017
§§ Nous membres
§§ Àrea de comunicació: la pàgina web intercol·legial.
§§ Gabinet de premsa i presència als mitjan
de comunicació.
§§ Suport a l’ocupació des de la
Borsa de Treball Intercol·legial
§§ Presència en òrgans consultius i en altres entitats.
§§ Comunicació d’involucrament amb el Pacte Global
de Nacions Unides.
§§ Participació en el programa Aracoop.
§§ Participació en el Saló Biz Barcelona 2017.
§§ Conveni de Col·laboració amb la Cambra Oficial
de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.
§§ Conveni de Col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona
en suport a les persones refugiades i immigrants.
§§ Assemblea General Ordinària i renovació de la Junta Directiva.
§§ Relleu en la presidència de l’Associació Intercol·legial.
§§ Acte reivindicatiu amb motiu del Dia Internacional de les Dones.
§§ Assemblea General Extraordinària.
§§ Enquesta sobte el sector dels col·legis professionals de Catalunya.
§§ I Congrés de les Professions de Catalunya.
§§ Activitat dels òrgans de suport tècnic.
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Vocalia
Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (Sectorial Salut)
Representat pel seu degà, Sr. Josep Vilajoana i Celaya.
Vocalia
Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya (Sectorial Salut)
Representat pel seu president, Sr. Josep Manuel Ogalla Rodriguez.
Vocalia
Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona (Sectorial d’Economia i Empresa)
Representat pel seu vicepresident primer, Sr. Gabriel Fuentes Nuñez.
Vocalia
Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya (Sectorial d’Economia i Empresa)
Representat pel seu president, Sr. Alfonso Lluzar i López de Briñas.
Vocalia
Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya (Sectorial Jurídica)
Representat pel seu president, Sr. Ignacio López Chocarro
Vocalia
Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de Barcelona (Sectorial Jurídica)
Representat pel seu president Sr. Carlos Berruezo del Río.
Vocalia
Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (Sectorial Jurídica)
Representat pel seu president, Sr. Enrique Vendrell Santiveri.
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.

MEMÒRIA 2017
ÍNDEX

Vocalia (compartida)
Col·legi de Pedagogs de Catalunya (Sectorial d’Acció Social, Ensenyament i Humanitats)
Representat per la seva presidenta, Sra. Rosa Rodríguez Gascons.

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

Vocalia
Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i Ciències de Catalunya (Sectorial d’Acció Social,
Ensenyament i Humanitats)
Representat per la seva degana, Sra. Josefa Cambra Giné.

§§ Història.
§§ Missió, visió i valors.
§§ Membres de l’Associació en 2017
§§ Imatge corporativa i canals de comunicació
§§ Organització interna

2. Informe d’activitats 2017
§§ Nous membres
§§ Àrea de comunicació: la pàgina web intercol·legial.
§§ Gabinet de premsa i presència als mitjan
de comunicació.
§§ Suport a l’ocupació des de la
Borsa de Treball Intercol·legial
§§ Presència en òrgans consultius i en altres entitats.
§§ Comunicació d’involucrament amb el Pacte Global
de Nacions Unides.
§§ Participació en el programa Aracoop.
§§ Participació en el Saló Biz Barcelona 2017.
§§ Conveni de Col·laboració amb la Cambra Oficial
de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.
§§ Conveni de Col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona
en suport a les persones refugiades i immigrants.
§§ Assemblea General Ordinària i renovació de la Junta Directiva.
§§ Relleu en la presidència de l’Associació Intercol·legial.
§§ Acte reivindicatiu amb motiu del Dia Internacional de les Dones.
§§ Assemblea General Extraordinària.
§§ Enquesta sobte el sector dels col·legis professionals de Catalunya.
§§ I Congrés de les Professions de Catalunya.
§§ Activitat dels òrgans de suport tècnic.
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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, 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 pel seu degà
senyor Lluis Xavier Comerón i Graupera.
Comissió Internacional: Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, representat pels seu degà senyor
Jordi Guix i Armengou.
Comissió d’Estudis: Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, representat pel seu degà
senyor Enrique Vendrell Santiveri.
Observatori Intercol·legial de Transparència i Retiment de Comptes: Col·legi de Censors Jurats de
Catalunya, representat pel seu degà senyor Daniel Faura Llimós.
Centre d’Anàlisi Econòmic Intercol·legial.
Col·legi d’Economistes de Catalunya
Representat pel seu tresorer, senyor Eduard Soler Villadelprat.
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Comissió Executiva
La Comissió Executiva va ser constituïda per acord de la Junta Directiva de l’Associació de
25 de maig de 2011, a l’empara de l’article 24 dels Estatuts de l’Associació, i té per finalitat

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

la preparació de les reunions de la Junta Directiva i el seguiment i coordinació de l’execució
dels acords adoptats per l’òrgan rector de l’Associació.

§§ Missió, visió i valors.

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

§§ Membres de l’Associació en 2017

Secretaria i la Tresoreria de l’Associació.

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

2. Informe d’activitats 2017
§§ Nous membres
§§ Àrea de comunicació: la pàgina web intercol·legial.
§§ Gabinet de premsa i presència als mitjan
de comunicació.

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:

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

• Sectorial d’enginyeria, arquitectura i tècnica.

§§ Presència en òrgans consultius i en altres entitats.

• Sectorial de salut.

§§ Comunicació d’involucrament amb el Pacte Global
de Nacions Unides.

• Sectorial jurídica.

§§ Participació en el programa Aracoop.

• Sectorial d’economia i empresa.

§§ Participació en el Saló Biz Barcelona 2017.

• Sectorial d’acció social, ensenyament i humanitats.

§§ Conveni de Col·laboració amb la Cambra Oficial
de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.

• Sectorial de ciències de la informació i la comunicació.

§§ Conveni de Col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona
en suport a les persones refugiades i immigrants.
§§ Assemblea General Ordinària i renovació de la Junta Directiva.
§§ Relleu en la presidència de l’Associació Intercol·legial.
§§ Acte reivindicatiu amb motiu del Dia Internacional de les Dones.
§§ Assemblea General Extraordinària.
§§ Enquesta sobte el sector dels col·legis professionals de Catalunya.
§§ I Congrés de les Professions de Catalunya.
§§ Activitat dels òrgans de suport tècnic.
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Dirigides pels sis vicepresidents/es, les Comissions Sectorials elaboren els plans sectorials,
formulen propostes i presenten informes i estudis a la Junta Directiva. Assumeixen la
responsabilitat d’accions concretes i fomenten especialment la participació dels associats
en la Intercol·legial.
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Comissió de Relacions Institucionals
La Comissió de Relacions Institucionals, constituïda per la Junta Directiva de l’Associació
Intercol·legial el 2011, dóna especial suport a la Junta Directiva en les tasques següents:

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

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

§§ Missió, visió i valors.
§§ Membres de l’Associació en 2017
§§ Imatge corporativa i canals de comunicació
§§ Organització interna

2. Informe d’activitats 2017
§§ Nous membres
§§ Àrea de comunicació: la pàgina web intercol·legial.
§§ Gabinet de premsa i presència als mitjan
de comunicació.
§§ Suport a l’ocupació des de la
Borsa de Treball Intercol·legial

• 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

§§ Presència en òrgans consultius i en altres entitats.

el sector col·legial i el món acadèmic i promoure d’aquesta manera la investigació sobre la

§§ Comunicació d’involucrament amb el Pacte Global
de Nacions Unides.

institució col·legial.

§§ Participació en el programa Aracoop.

El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida presideix la Comissió d’Estudis.

§§ Participació en el Saló Biz Barcelona 2017.
§§ Conveni de Col·laboració amb la Cambra Oficial
de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.
§§ Conveni de Col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona
en suport a les persones refugiades i immigrants.
§§ Assemblea General Ordinària i renovació de la Junta Directiva.
§§ Relleu en la presidència de l’Associació Intercol·legial.
§§ Acte reivindicatiu amb motiu del Dia Internacional de les Dones.
§§ Assemblea General Extraordinària.
§§ Enquesta sobte el sector dels col·legis professionals de Catalunya.
§§ I Congrés de les Professions de Catalunya.
§§ Activitat dels òrgans de suport tècnic.
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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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Observatori Intercol·legial de Transparència i Retiment de Comptes
L’Observatori Intercol·legial de Transparència i Retiment de Comptes té l’objectiu de
configurar-se com un instrument adequat per a la interlocució i la col·laboració amb les

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

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.

§§ Missió, visió i valors.

L’Observatori té també per finalitat recollir, observar, investigar, enregistrar i compartir normes,

§§ Membres de l’Associació en 2017

procediments, guies, codis i experiències de la transparència i el retiment de comptes en

§§ Imatge corporativa i canals de comunicació

l’entorn corporatiu professional, amb l’objectiu d’estimular les bones pràctiques i contribuir

§§ Organització interna

2. Informe d’activitats 2017
§§ Nous membres
§§ Àrea de comunicació: la pàgina web intercol·legial.
§§ Gabinet de premsa i presència als mitjan
de comunicació.
§§ Suport a l’ocupació des de la
Borsa de Treball Intercol·legial

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.

§§ Presència en òrgans consultius i en altres entitats.
§§ Comunicació d’involucrament amb el Pacte Global
de Nacions Unides.
§§ Participació en el programa Aracoop.

Centre d’Anàlisi Econòmic Intercol·legial
El Centre d’Anàlisi Econòmic Intercol·legial té per objectiu estudiar específicament la

§§ Participació en el Saló Biz Barcelona 2017.

incidència dels serveis professionals en l’economia a Catalunya, amb especial atenció a

§§ Conveni de Col·laboració amb la Cambra Oficial
de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.

l’impacte de les polítiques econòmiques i fiscals sobre el sector professional, avaluant la

§§ Conveni de Col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona
en suport a les persones refugiades i immigrants.
§§ Assemblea General Ordinària i renovació de la Junta Directiva.
§§ Relleu en la presidència de l’Associació Intercol·legial.
§§ Acte reivindicatiu amb motiu del Dia Internacional de les Dones.
§§ Assemblea General Extraordinària.

seva repercussió sobre l’economia general.
El Col·legi d’Economistes de Catalunya presideix el Centre d’Anàlisi Econòmic Intercol·legial.
Grups de Treball

§§ Enquesta sobte el sector dels col·legis professionals de Catalunya.

Grup de Treball sobre el Cicle de l’Aigua

§§ I Congrés de les Professions de Catalunya.

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

§§ Activitat dels òrgans de suport tècnic.

la Junta Directiva, en sessió de 7 de maig de 2014, va aprovar la constitució d’un grup de
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Treball Intercol·legial sobre el “Cicle de l’Aigua”, que té per finalitat debatre i donar resposta,
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de manera col·legiada, a les qüestions que es vagin plantejant en els plenaris del Consell

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

Taula Tècnica

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.

§§ Història.

Composició i funcions

§§ Missió, visió i valors.

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

§§ Membres de l’Associació en 2017

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

§§ Imatge corporativa i canals de comunicació

l’Associació.

§§ Organització interna

2. Informe d’activitats 2017
§§ Nous membres
§§ Àrea de comunicació: la pàgina web intercol·legial.
§§ Gabinet de premsa i presència als mitjan
de comunicació.

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.

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

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

§§ Presència en òrgans consultius i en altres entitats.

finalitats de l’Associació, així com l’execució dels acords i projectes de col·laboració intercol·legial

§§ Comunicació d’involucrament amb el Pacte Global
de Nacions Unides.

aprovats per la Junta Directiva, sota la supervisió directa de la Comissió Executiva.

§§ Participació en el programa Aracoop.
§§ Participació en el Saló Biz Barcelona 2017.

Coordinadora:

§§ Conveni de Col·laboració amb la Cambra Oficial
de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.

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

§§ Conveni de Col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona
en suport a les persones refugiades i immigrants.

Comissió o Taula Lletrada

§§ Assemblea General Ordinària i renovació de la Junta Directiva.

Composició i Funcions

§§ Relleu en la presidència de l’Associació Intercol·legial.
§§ Acte reivindicatiu amb motiu del Dia Internacional de les Dones.
§§ Assemblea General Extraordinària.
§§ Enquesta sobte el sector dels col·legis professionals de Catalunya.

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.

§§ I Congrés de les Professions de Catalunya.
§§ Activitat dels òrgans de suport tècnic.
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Coordinador
- Sr. Josep Barceló, advocat i assessor jurídic del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya.
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Gabinet de Premsa
Les accions de comunicació intercol·legial – coordinades des dels Gabinets de Premsa dels
Col·legis integrats en el Grup de Comunicació de la Taula Tècnica –permeten a l’Associació

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

fer sentir la veu dels professionals col·legiats en el debat social, reforçant d’aquesta manera
el paper de les corporacions professionals com a expressió de la societat civil i consolidant
el coneixement de l’Associació Intercol·legial.

§§ Missió, visió i valors.
§§ Membres de l’Associació en 2017

Secretaria de Suport

§§ Imatge corporativa i canals de comunicació

Composició i Funcions

§§ Organització interna

2. Informe d’activitats 2017
§§ Nous membres
§§ Àrea de comunicació: la pàgina web intercol·legial.
§§ Gabinet de premsa i presència als mitjan
de comunicació.

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.

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

Integrants:

§§ Presència en òrgans consultius i en altres entitats.

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

§§ Comunicació d’involucrament amb el Pacte Global
de Nacions Unides.

de Barcelona.

§§ Participació en el programa Aracoop.
§§ Participació en el Saló Biz Barcelona 2017.
§§ Conveni de Col·laboració amb la Cambra Oficial
de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.
§§ Conveni de Col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona
en suport a les persones refugiades i immigrants.
§§ Assemblea General Ordinària i renovació de la Junta Directiva.
§§ Relleu en la presidència de l’Associació Intercol·legial.
§§ Acte reivindicatiu amb motiu del Dia Internacional de les Dones.
§§ Assemblea General Extraordinària.
§§ Enquesta sobte el sector dels col·legis professionals de Catalunya.

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.

§§ I Congrés de les Professions de Catalunya.
§§ Activitat dels òrgans de suport tècnic.
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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
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reunions dels seus òrgans de govern, comissions, grups de treball i òrgans de suport tècnic.
Dades de contacte:

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

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

§§ Missió, visió i valors.
§§ Membres de l’Associació en 2017
§§ Imatge corporativa i canals de comunicació

Adreces de correu electrònic:

§§ Organització interna

2. Informe d’activitats 2017
§§ Nous membres
§§ Àrea de comunicació: la pàgina web intercol·legial.
§§ Gabinet de premsa i presència als mitjan
de comunicació.
§§ Suport a l’ocupació des de la
Borsa de Treball Intercol·legial
§§ Presència en òrgans consultius i en altres entitats.
§§ Comunicació d’involucrament amb el Pacte Global
de Nacions Unides.
§§ Participació en el programa Aracoop.
§§ Participació en el Saló Biz Barcelona 2017.
§§ Conveni de Col·laboració amb la Cambra Oficial
de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.
§§ Conveni de Col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona
en suport a les persones refugiades i immigrants.
§§ Assemblea General Ordinària i renovació de la Junta Directiva.
§§ Relleu en la presidència de l’Associació Intercol·legial.
§§ Acte reivindicatiu amb motiu del Dia Internacional de les Dones.
§§ Assemblea General Extraordinària.
§§ Enquesta sobte el sector dels col·legis professionals de Catalunya.
§§ I Congrés de les Professions de Catalunya.
§§ Activitat dels òrgans de suport tècnic.
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- 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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2. Informe d’activitats 2017
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Nous membres

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

L’any 2017 s’han incorporat a l’Associació Intercol·legial les Corporacions següents:

§§ Història.

- Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.

§§ Missió, visió i valors.

- Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.

§§ Membres de l’Associació en 2017
§§ Imatge corporativa i canals de comunicació

- Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya.

§§ Organització interna

- Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicació-Demarcació a Catalunya.

2. Informe d’activitats 2017
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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.
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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

1. L’Associació Intercol·legial
de Col·legis Professionals de Catalunya
§§ Història.
§§ Missió, visió i valors.
§§ Membres de l’Associació en 2017
§§ Imatge corporativa i canals de comunicació

l’Associació en els diferents àmbits professionals.

Gabinet de premsa i presència
als mitjans de comunicació
Els comunicats de premsa emesos durant el 2017 han tractat sobre les matèries següents:

§§ Organització interna

2. Informe d’activitats 2017
§§ Nous membres
§§ Àrea de comunicació: la pàgina web intercol·legial.
§§ Gabinet de premsa i presència als mitjan
de comunicació.
§§ Suport a l’ocupació des de la
Borsa de Treball Intercol·legial
§§ Presència en òrgans consultius i en altres entitats.
§§ Comunicació d’involucrament amb el Pacte Global
de Nacions Unides.
§§ Participació en el programa Aracoop.
§§ Participació en el Saló Biz Barcelona 2017.
§§ Conveni de Col·laboració amb la Cambra Oficial
de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.
§§ Conveni de Col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona
en suport a les persones refugiades i immigrants.

• Els col·legis professionals col·laboraran amb “BCN Ciutat Refugi” per ajudar les persones
refugiades i immigrants a inserir-se laboralment (març/2017)
• Més de 100 col·legis professionals de Catalunya sumen esforços i organitzen el Congrés de
les Professions (maig/2017).
• La Intercol·legial presenta el primer estudi amb dades oficials dels col·legis professionals
(juny/2017).
• Els professionals de l’àmbit social, educatiu i de les humanitats manifesten el seu
compromís amb la mobilització ciutadana (juny/2017).
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

§§ Assemblea General Ordinària i renovació de la Junta Directiva.

corporacions professionals com a expressió de la societat civil i consolidant el coneixement

§§ Relleu en la presidència de l’Associació Intercol·legial.

de l’Associació Intercol·legial.

§§ Acte reivindicatiu amb motiu del Dia Internacional de les Dones.
§§ Assemblea General Extraordinària.
§§ Enquesta sobte el sector dels col·legis professionals de Catalunya.
§§ I Congrés de les Professions de Catalunya.
§§ Activitat dels òrgans de suport tècnic.
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Suport a l’ocupació des de la Borsa
de Treball Intercol·legial
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de Col·legis Professionals de Catalunya
§§ Història.

La plataforma de la Borsa de Treball
Intercol·legial ha continuat canalitzant

§§ Missió, visió i valors.

durant 2017 noves ofertes laborals

§§ Membres de l’Associació en 2017

de tots els sectors

§§ Imatge corporativa i canals de comunicació

donant així cobertura en l’àmbit de

§§ Organització interna

2. Informe d’activitats 2017
§§ Nous membres
§§ Àrea de comunicació: la pàgina web intercol·legial.

professionals,

l’ocupació als professionals dels
diversos sectors integrats en la
Intercol·legial.

§§ Gabinet de premsa i presència als mitjan
de comunicació.
§§ Suport a l’ocupació des de la
Borsa de Treball Intercol·legial
§§ Presència en òrgans consultius i en altres entitats.
§§ Comunicació d’involucrament amb el Pacte Global
de Nacions Unides.
§§ Participació en el programa Aracoop.

Presència en òrgans consultius i en altres entitats

§§ Participació en el Saló Biz Barcelona 2017.

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

§§ Conveni de Col·laboració amb la Cambra Oficial
de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.

l’Administració, associacions i fòrums socials, l’Associació Intercol·legial participa en els

§§ Conveni de Col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona
en suport a les persones refugiades i immigrants.
§§ Assemblea General Ordinària i renovació de la Junta Directiva.
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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.

MEMÒRIA 2017
ÍNDEX

• 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.
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2. Informe d’activitats 2017
§§ Nous membres
§§ Àrea de comunicació: la pàgina web intercol·legial.
§§ Gabinet de premsa i presència als mitjan
de comunicació.
§§ Suport a l’ocupació des de la
Borsa de Treball Intercol·legial
§§ Presència en òrgans consultius i en altres entitats.
§§ Comunicació d’involucrament amb el Pacte Global
de Nacions Unides.
§§ Participació en el programa Aracoop.

• 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.

Comunicació d’Involucrament amb el
Pacte Global de Nacions Unides

§§ Participació en el Saló Biz Barcelona 2017.

El gener de 2017 l’Associació Intercol·legial va presentar la seva primera Comunicació

§§ Conveni de Col·laboració amb la Cambra Oficial
de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.

d’Involucrament (COE) en relació amb el Pacte Global de Nacions Unides i els 10 principis

§§ Conveni de Col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona
en suport a les persones refugiades i immigrants.
§§ Assemblea General Ordinària i renovació de la Junta Directiva.
§§ Relleu en la presidència de l’Associació Intercol·legial.

que l’inspiren.

Participació en el Programa Aracoop

§§ Acte reivindicatiu amb motiu del Dia Internacional de les Dones.
§§ Assemblea General Extraordinària.
§§ Enquesta sobte el sector dels col·legis professionals de Catalunya.
§§ I Congrés de les Professions de Catalunya.
§§ Activitat dels òrgans de suport tècnic.

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.
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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;
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§§ Missió, visió i valors.
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§§ Imatge corporativa i canals de comunicació

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.

Participació en el Saló Biz Barcelona 2017

§§ Organització interna

2. Informe d’activitats 2017
§§ Nous membres
§§ Àrea de comunicació: la pàgina web intercol·legial.

L’Associació Intercol·legial de Catalunya ha estat present, un any més, al Saló BizBarcelona
celebrat els dies 31 de maig i 1 de juny de 2017 al Recinte de Montjuïc de la Fira de Barcelona.

§§ Gabinet de premsa i presència als mitjan
de comunicació.

Com en ocasions anteriors, en les setmanes prèvies al certamen, els Col·legis Professionals van dur

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

a terme una campanya de comunicació per donar a conèixer la plataforma d’internacionalització,
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§§ Comunicació d’involucrament amb el Pacte Global
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§§ Conveni de Col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona
en suport a les persones refugiades i immigrants.
§§ Assemblea General Ordinària i renovació de la Junta Directiva.

finançament i creació d’empreses del BizBarcelona.
La Intercol·legial va repartir milers de codis personals entre els professionals dels diferents
Col·legis membres de la Intercol·legial que van sol·licitar visitar el Saló. Durant els dos dies
de Saló, a més, la Intercol·legial va comptar amb un espai propi al BizBarcelona, des del
qual es va donar a tots els visitants informació sobre els seus col·legis de referència, a més
de facilitar als assistents oportunitats laborals i
assessorar els nous emprenedors.
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Gràcies a aquesta iniciativa, la Intercol·legial va poder
recordar a tota la ciutadania l’imprescindible paper
social i de servei públic que juguen els Col·legis
Professionals com a principals garants de l’exercici
d’una professió d’acord amb les normes de qualitat
que s’exigeixen en els temps que vivim.
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El 31 de maig la Intercol·legial va organitzar una conferència del professor José Maria Gay
de Liébana a la sala principal del Palau 2, qui va parlar sobre “Els reptes dels professionals
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en l’Economia del Segle XXI”.

Conveni de Col·laboració amb la Cambra Oficial
de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona

§§ Imatge corporativa i canals de comunicació

El 23 de març de 2017 l’Associació Intercol·legial i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i

§§ Organització interna
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Navegació de Barcelona van signar un Conveni de Col·laboració per tal de difondre, fomentar
i promoure l’emprenedoria i la internacionalització de les empreses i dels professionals.

Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament
de Barcelona en suport a les persones
refugiades i immigrants
El 28 de març de 2017 el president de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals
de Catalunya, senyor J. Oriol Rusca, i el tinent d’alcaldia de Drets de Ciutadania, Participació
i Transparència de l’Ajuntament de Barcelona, senyor Jaume Asens, van signar al Saló de
Cròniques de l’Ajuntament un Conveni de Col·laboració entre ambdues institucions que té
per objectiu ajudar els professionals refugiats i immigrants a assolir la seva inserció laboral.

A l’acte van assistir els membres de la Junta Directiva de l’Associació Intercol·legial, així com
la senyora Lola López, comissionada d’Immigració i el senyor Ignasi Calbó, coordinador del
programa “Barcelona Ciutat Refugi”,
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L’acord és fruit del treball conjunt entre els Col·legis Professionals de Catalunya i el Programa
Barcelona Ciutat Refugi i es concretarà en l’establiment d’un protocol perquè les persones
sol·licitants d’asil puguin entrar en contacte amb els col·legis professionals de Catalunya
per facilitar-los la seva incorporació personal i professional a la vida de la ciutat.
Durant l’acte la senyora Jaidin Rosa, de nacionalitat veneçolana, va explicar el seu testimoni
personal per assolir la convalidació del seu títol universitari per poder exercir a Catalunya.

Assemblea General Ordinària i renovació
de la Junta Directiva
L’Assemblea General Ordinària va reunir-se a la seu social el 12 de juny de 2017 en el marc
de la Jornada Intercol·legial anual.

§§ Acte reivindicatiu amb motiu del Dia Internacional de les Dones.

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

§§ Assemblea General Extraordinària.

corresponents a l’exercici 2016, així com la proposta de pressupost ordinari i quotes per a 2017

§§ Enquesta sobte el sector dels col·legis professionals de Catalunya.

i de pressupost extraordinari per a l’organització del I Congrés de les Professions de Catalunya.

§§ I Congrés de les Professions de Catalunya.
§§ Activitat dels òrgans de suport tècnic.
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El president de la Intercol·legial va tenir unes paraules d’especial record, afecte i homenatge
en memòria de dos degans recentment traspassats que van col·laborar activament en les

tasques directives de l’Associació
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Emili Fadurdo, degà del Col·legi de
Biòlegs de Catalunya.
En el transcurs de l’Assemblea es

va renovar la confiança a la Junta
Directiva sortint que va ser reelegida
per a un nou mandat de dos anys.

§§ Nous membres
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En nom de la Junta Directiva, el president i degà de de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona,
senyor J. Oriol Rusca, va agrair el suport rebut de l’Assemblea i expressà el compromís de l’equip
de govern de seguir treballar al servei de l’Associació.
Un cop finalitzada l’Assemblea, la degana del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
va presentar les conclusions de la I Enquesta sobre els Col·legis professionals de Catalunya.
La cloenda de la Jornada va ser a càrrec del conseller de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, senyor Carles Mundó.
En finalitzar la Jornada es va oferir un còctel en la terrassa de la seu social.

Relleu en la presidència de l’Associació
Intercol·legial

§§ I Congrés de les Professions de Catalunya.

La senyora Mª Eugènia Gay Rosell, nova degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de

§§ Activitat dels òrgans de suport tècnic.

Barcelona (ICAB), va assumir la presidència de l’Associació Intercol·legial l’11 de juliol de
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2017 substituint el senyor J. Oriol Rusca i Nadal, anterior degà de l’ICAB.
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1. L’Associació Intercol·legial
de Col·legis Professionals de Catalunya
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El 8 de maig de 2017 l’Associació Intercol·legial va organitzar un acte per celebrar el Dia
Internacional de les Dones, que va tenir lloc al Col·legi de Periodistes de Catalunya.
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En el transcurs de l’acte es van llegir textos breus reivindicatius del paper de la dona al llarg
de la història per part de diverses veus destacades com ara les senyores Marina Subirats,
Mònica Terribas, Sara Moreno, Núria Ribó, Maria Assumpció Vila i Núria de Gispert, entre
d’altres.
L’acte es va cloure amb la lectura del Manifest “Dona i professió”, llegit per la senyora Rosa
Rodríguez, presidenta del Col·legi de Pedagogs de Catalunya i per la senyora M. Rosa
Monreal, presidenta del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya.
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Assemblea General Extraordinària

§§ Enquesta sobte el sector dels col·legis professionals de Catalunya.
§§ I Congrés de les Professions de Catalunya.

El 5 de desembre de 2017 es va celebrar al domicili social una Assemblea General

§§ Activitat dels òrgans de suport tècnic.

Extraordinària convocada per la Junta Directiva a sol·licitud de 10 corporacions professionals
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associades de conformitat amb l’article 10.2 dels Estatuts de l’Associació per tractar un únic

MEMÒRIA 2017
ÍNDEX

punt de l’ordre del dia que era l’indicat pels sol·licitants: exposició, debat i possibles accions

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

Els col·legis signants d’aquesta iniciativa van ser els Col·legis d’Enginyers Graduats

a realitzar per part de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya
davant la gravetat de la situació política de Catalunya i el paper dels col·legis professionals.

§§ Història.

i d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, de Girona, de Lleida, de Manresa, de
Tarragona i de Vilanova i la Geltrú; el Col·legi d’Enginyers d’Obres Públiques de Catalunya;

§§ Missió, visió i valors.
§§ Membres de l’Associació en 2017
§§ Imatge corporativa i canals de comunicació

els Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i de Girona i el Col·legi
Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya.

§§ Organització interna

2. Informe d’activitats 2017

En el transcurs de l’Assemblea els assistents van exposar les seves reflexions sobre la
situació a Catalunya i la funció social que correspon a les corporacions professionals.

§§ Nous membres
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L’Assemblea va consensuar ajornar la presa de decisions atès l’inici de la campanya electoral
al Parlament de Catalunya, així com valorar la constitució d’una Comissió que estudiï en
profunditat el tema analitzat per l’Assemblea, especialment des del punt de vista jurídic,
així com fer un atent seguiment tant dels expedients que afecten alguns col·legis pels
pronunciaments o iniciatives desenvolupades en els darrers mesos com dels resultats dels

§§ Participació en el programa Aracoop.

processos judicials iniciats contra els acords adoptats per alguns col·legis professionals en

§§ Participació en el Saló Biz Barcelona 2017.

aquest àmbit.

§§ Conveni de Col·laboració amb la Cambra Oficial
de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.
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§§ Relleu en la presidència de l’Associació Intercol·legial.
§§ Acte reivindicatiu amb motiu del Dia Internacional de les Dones.
§§ Assemblea General Extraordinària.

Enquesta sobre el sector dels col·legis
professionals de Catalunya
Entre l’11 de juliol i el 16 de novembre de 2016 , sota la direcció de dos membres del

§§ Enquesta sobte el sector dels col·legis professionals de Catalunya.

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, la senyora Anna Parés i Rifa, degana de la

§§ I Congrés de les Professions de Catalunya.

Corporació, i la senyora Susana López i León, es va dur a terme el treball de camp de la

§§ Activitat dels òrgans de suport tècnic.

primera enquesta realitzada sobre el sector dels col·legis professionals de Catalunya.
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La grandària de la mostra va ser de 98 entrevistes als col·legis professionals de Catalunya
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(membres i no membres de l’Associació Intercol·legial), mitjançant una entrevista auto
complimentada a partir d’una plataforma on line, amb una taxa de resposta del 71,5% .
Les conclusions d’aquest estudi van ser presentades el 12 de juny de 2017 en el marc del
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I Congrés de les Professions de Catalunya.
L’objectiu de l’estudi era conèixer l’estat del sector col·legial català mitjançant dades
aportades pels propis col·legis professionals i encetar un debat sobre les estratègies a

§§ Missió, visió i valors.
§§ Membres de l’Associació en 2017

seguir per la pròpia Associació Intercol·legial i les organitzacions membres.
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§§ Organització interna

2. Informe d’activitats 2017
§§ Nous membres

Breu resum de les conclusions de l’estudi
• Els col·legis professionals de Catalunya són entitats de dret públic de diverses grandàries (nombre

§§ Àrea de comunicació: la pàgina web intercol·legial.

de col·legiats, volum d’ingressos, oferta de serveis...) que aglutinen i representen a un nombre molt

§§ Gabinet de premsa i presència als mitjan
de comunicació.

important de professions i professionals (més de 237.000 professionals col·legiats).
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• Molts col·legis professionals tenen llargues trajectòries, d’altres són recents. La majoria són de col·legiació
obligatòria i una quarta part de col·legiació voluntària. Tenen presència a tot el territori català.
• S’organitzen amb criteris empresarials i estratègics. El seu pressupost s’autofinança en més del
60% i tenen patrimoni (seu col·legial). Col·laboren amb l’administració i altres agents socials.
• Un dels seus punts forts és la formació. L’oferta de serveis és extensa. Mostren preocupació per
la millora de la qualitat dels serveis, l’estabilitat laboral dels seus col·legiats/des i la millora de la
professionalitat.
• Mostren preocupació per reforçar el sector col·legial (marc legal), la defensa de la professió i les bones
pràctiques professionals. Perceben necessari la potenciació de xarxes de relacions professionals.
• Perceben necessària i essencial la seva obertura cap a la societat. Fer-se visibles, partícips i

§§ Acte reivindicatiu amb motiu del Dia Internacional de les Dones.

cooperatius, per la qual cosa disposen d’un ampli ventall de mitjans de comunicació (digitals i

§§ Assemblea General Extraordinària.

impresos) i de un gran nombre de professionals inscrits.

§§ Enquesta sobte el sector dels col·legis professionals de Catalunya.
§§ I Congrés de les Professions de Catalunya.
§§ Activitat dels òrgans de suport tècnic.
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L’activitat de l’Associació Intercol·legial més destacada durant el 2017 ha estat l’organització
del I Congrés de les Professions de Catalunya, convocat per l’Associació i coorganitzat amb
els Col·legis que la formen, que tenia l’objectiu de construir una visió col·lectiva sobre els

§§ Missió, visió i valors.
§§ Membres de l’Associació en 2017

professionals i els Col·legis professionals de Catalunya, els nous reptes que han d’afrontar

§§ Imatge corporativa i canals de comunicació

i les respostes a aquesta per garantir un millor servei a la societat.

§§ Organització interna
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El senyor Lluís Comerón, degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i president de la Comissió
de Relacions Institucionals de la Intercol·legial, amb funcions de president del Congrés per
delegació de la Junta Directiva de l’Associació, va dirigir des de 2016 els treballs de preparació
del Congrés de les Professions de Catalunya, que s’ha celebrat el juny de 2017.
La coordinació tècnica del Congrés ha estat assumida pel Sr. Jordi Martí, gerent del Col·legi
d’Agents Comercials de Barcelona.
L’Acte

Inaugural

del

Congrés va tenir lloc el 31
de maig de 2017 al Saló de
l’Hemicicle del Palau 1 de la
Fira de Barcelona, amb una
presentació

adreçada

mitjans de comunicació.

als
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EL Congrés en xifres:
Convocat per l’Associació Intercol·legial de Catalunya febrer-març de 2017, i celebrat entre el 31
de maig i el 4 de Juliol de 2017.

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

Composat per 108 actes de diferents formats:
Taules de treball;
Taules rodones
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§§ Membres de l’Associació en 2017
§§ Imatge corporativa i canals de comunicació
§§ Organització interna
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§§ Nous membres
§§ Àrea de comunicació: la pàgina web intercol·legial.

Debats
Jornades
Actes específics.
Coorganitzat i amb difusió per 94 Col·legis, ha implicat en els seus actes a mes de 300 ponents/
conferenciants.
Els actes organitzats han comptat amb l’assistència de més de 4.000 professionals.
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Conclusions del I Congrés de les Professions de Catalunya
El congrés ha permès “aixecar acta” d’un estat de canvi profund en la societat en general i
l’àmbit dels professionals en particular, i constatar la determinació d’aquests professionals
i els seus col·legis per adaptar-nos a les noves realitats al:
• Identificar les noves necessitats de la societat, actuals i en els propers anys.
• Identificar els valors professionals que segueixen constituint la clau per respondre a
aquestes necessitats, constatant la seva vigència i necessitat en els nous marcs socials
globalitzats.
• Identificar el potencial de les noves tecnologies i processos per donar-millors respostes.
• Identificar i impulsar la transversalitat de les professions com una actuació
multidisciplinar integrada, connectant professions que ara actuen de manera aïllada.
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I a partir d’això:
• Redefinir la nostra missió per donar resposta a aquestes noves necessitats.
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2. Informe d’activitats 2017

• Redefinir les visions de futur conjuntes i de cada col·lectiu professional amb estratègies
i actuacions orientades a proveir la millor resposta a les noves necessitats actuals i en
el futur.
• Redefinir i enfortir el paper dels Col·legis professionals i l’Associació Intercol.legial que
els aplega. per contribuir i facilitar l’assoliment d’aquests reptes, constatant la necessitat
i utilitat en el suport dels professionals i la representació col·lectiva, en la vetlla dels
seus interessos i la defensa del be comú.

§§ Nous membres

Oferim el valor i el compromís dels professionals

§§ Àrea de comunicació: la pàgina web intercol·legial.

El Congrés ha permès constatar una visió compartida de forma transversal a les diferents

§§ Gabinet de premsa i presència als mitjan
de comunicació.

professions del valor i potencial dels professionals i la seva actuació, posant de manifest el
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seu compromís amb:
• La prestació d’uns serveis de gran qualitat, adequats a les necessitats dels ciutadans
i les empreses.
• La formació continuada per oferir els coneixements i expertesa necessària per garantir
el millor servei.
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• L’exercici professional basat en la
independència i responsabilitat personals.
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• L’establiment de relacions de confiança
entre els professionals i els seus clients.
• La prestació d’uns serveis professionals
òptims per sobre de l’interès en l’obtenció
del màxim benefici econòmic o altres
satisfaccions personals.
• El compromís de respecte estricte i
precís de l’ètica i les normes professionals
i deontològiques, a més del compliment
de tota la legalitat vigent.
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compatibilitat i la defensa de l’interès general.
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Oferim el valor i els compromís dels col·legis i de la Intercol·legial
El Congrés també ha permès confirmar la capacitat i voluntat dels Col·legis Professionals
de Catalunya i l’Associació Intercol·legial que els aplega per a:
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• Facilitar i impulsar la tasca dels col·legiats, amb formació, mitjans compartits i incidència
en el marc normatiu, per assolir els nivells de qualitat necessaris per donar el servei
adequat.
• Garantir a la societat en nivell de qualitat dels serveis professionals i l’aptitud i capacitats
d’aquest per l’exercici de la seva professió.
• Representar als professionals de cada àmbit en el cas dels Col·legis, i en el seu conjunt
en el de l’Intercol·legial, per garantir condicions professionals adequades.
• Actuar representant als professionals de cada àmbit en el cas dels Col·legis, i en el seu
conjunt en el de l’Intercol·legial, en defensa de l’interès general.
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Però els col·legis professionals també demanem:
En molts dels actes del Congrés s’ha plantejat, i en alguns casos denunciat la creixent
dificultat que el marc legislatiu i normatiu, la complexitat dels processos administratius

1. L’Associació Intercol·legial
de Col·legis Professionals de Catalunya
§§ Història.
§§ Missió, visió i valors.
§§ Membres de l’Associació en 2017
§§ Imatge corporativa i canals de comunicació
§§ Organització interna

2. Informe d’activitats 2017

i un model econòmic progressivament allunyat de la prestació de serveis professionals
personalitzats per ciutadans i empreses.
Que implica demanar també a les administracions:
• Simplificar el marc legislatiu i normatiu de cada àmbit professional i garantir la
coherència de les regulacions sobre els mateixos temes des de visions sectorials
diferents, per fer possible un servei adequat als usuaris, tant en contingut com en temps
i cost.
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• Establir un marc econòmic que permeti i propiciï l’exercici de les activitats professionals
independents revertint el progressiu desplaçament del model econòmic que potencia
el rol de les empreses, cada cop mes globalitzades, i els consumidors(ciutadans)
que mantenen la seva individualitat local, dificultant la tasca dels professionals com
instrument de prestació de serveis personalitats a ciutadans i empreses.

MEMÒRIA 2017
ÍNDEX

• Definir un millor marc regulador de l’exercici professional que faciliti les condicions
per a la prestació de serveis de qualitat, en entorns professionals i econòmicament
dignes i la percepció social de les garanties que això representa.
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• Preservar i millorar el marc regulador dels Col·legis professionals, que faciliti la
seva tasca de suport als professionals, garantia de qualitat dels serveis a la societat, i
representació dels professionals per garantir condicions professionals adequades i en
defensa de l’interès general
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I per tant:
• Reafirmar la confiança en els professionals per donar resposta a aquestes noves
necessitats.

• Reafirmar la confiança en els Col·legis que els apleguen i representen, i en l’Associació
Intercol·legial que els reuneix.
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Acte de Cloenda del Congrés
El 4 de juliol de 2017 va celebrar-se al Museu Marítim de Barcelona l’Acte de Cloenda del I
Congrés de les Professions de Catalunya, que va reunir a degans i presidents de col·legis,
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membres de les Juntes de Govern i col·legiats/des de les corporacions associades en la
Intercol·legial i al qual van assistir el ministre de Justícia, senyor Rafael Català, el conseller
de Justícia de la Generalitat de Catalunya, senyor Carles Mundó i el quart tinent d’alcalde
de l’Ajuntament de Barcelona, senyor Jaume Asens.
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El president de l’Associació Intercol·legial i degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de
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Barcelona, J. Oriol Rusca, va recalcar que en un moment de “grans i decisius reptes” per al
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sector “cal intensificar la cooperació col·legial, fer que els col·legis siguin més forts i estiguin
al servei de la societat, de l’interès general i dels professionals”. “Necessitem seguir sent
competitius en un entorn tan canviant”, va afegir.
El senyor Lluís Comerón, degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, va presentar les
Conclusions del Congrés i destacà en la seva intervenció que “per primera vegada s’ha
pogut visualitzar un projecte conjunt dels professionals i dels col·legis catalans, treballant
junts amb la Intercol·legial i col·laborant en allò que ens uneix i que és comú al conjunt de
les professions, per sobre dels antics sistemes individualistes”.

Activitat dels òrgans de suport tècnic
i Comissions Sectorials
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Taula Tècnica
La Taula Tècnica ha continuat durant 2017 amb les seves sessions periòdiques de treball
i amb el programa d’Acords de Col·laboració Club Intercol·legial que aprofiten sinèrgies i
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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.

§§ Nous membres

Igualment, la Taula Tècnica ha impulsat i coordinat la participació i presència de la

§§ Àrea de comunicació: la pàgina web intercol·legial.

Intercol·legial en el Saló Biz Barcelona.

§§ Gabinet de premsa i presència als mitjan
de comunicació.
§§ Suport a l’ocupació des de la
Borsa de Treball Intercol·legial
§§ Presència en òrgans consultius i en altres entitats.
§§ Comunicació d’involucrament amb el Pacte Global
de Nacions Unides.
§§ Participació en el programa Aracoop.
§§ Participació en el Saló Biz Barcelona 2017.
§§ Conveni de Col·laboració amb la Cambra Oficial
de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.
§§ Conveni de Col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona
en suport a les persones refugiades i immigrants.
§§ Assemblea General Ordinària i renovació de la Junta Directiva.
§§ Relleu en la presidència de l’Associació Intercol·legial.
§§ Acte reivindicatiu amb motiu del Dia Internacional de les Dones.
§§ Assemblea General Extraordinària.
§§ Enquesta sobte el sector dels col·legis professionals de Catalunya.
§§ I Congrés de les Professions de Catalunya.
§§ Activitat dels òrgans de suport tècnic.

39

En el marc de l’Espai de Reflexió de la Taula Tècnica s’han impartit els seminaris següents:
• “Si tu no duis qui ets els altres diran el que no ets”, a càrrec del senyor Guillem Recolons,
personal branding i professor associat a la Universitat Ramon Llull en el Postgrau en
Personal Branding que es fa des de Blanquerna Comunicació; així com a la Universitat
Pompeu Fabra Tecnocampus al Postgrau de Social Medial i Marketing Digital.
• “Curs sobre tècniques de negociació”, a càrrec del senyor Jordi Estradera, advocat i
especialista en tècniques de comunicació.
• “Imatge personal i entorn professional”, a càrrec de la senyora Mònica Isern, d’Andrea
Villalonga Atelier.
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Taula Lletrada
La Taula Lletrada ha mantingut 5 reunions de treball durant l’any 2017 en què s’han estudiat
les diverses qüestions d’actualitat relacionades amb la normativa professional col·legial. En
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aquesta línia, la Taula Lletrada ha elaborat un Informe sobre la col·legiació del personal al
servei de les Administracions públiques.
Igualment, durant el 2017 la Taula Lletrada va elevar al Departament Justícia un document

§§ Missió, visió i valors.
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amb diversos suggeriments per a la millora de l’Ordre JUS19/2009, de 17 de setembre,
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relativa al pagament dels peritatges judicials a càrrec del Departament de Justícia, i va
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preparar les aportacions que l’Associació Intercol·legial va presentar en el període de
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consulta pública prèvia sobre l’Avantprojecte de decret sobre el Registre de Grups d’Interès
de Catalunya.
Membres de la Taula Lletrada van assistir a la Jornada informativa sobre els grups d’interès
de Catalunya organitzada el 31 de març de 2017 per la Direcció General de Dret i d’Entitats
Jurídiques.
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Barcelona, maig de 2017.

