
AJUTS COMPLIANCE Per a 
col·legiats /des 



AJUTS O ió i AJUTS Ocupació i 
transformació

per a col·legiats /des 

C t iComentari T+1



Projectes

Institucionals

Previsió ENS. L�he de tenir al Col·legi? I és útil?  

C f h ? P i ió j t i t l l i l bCom fer-ho? Previsió projecte intercol·legial amb un 

Pla Director per als Col·legis, per cobrir una part de l�adeqüació.



ACREDITACIÓ 
COL·LEGIACIÓ LINKEDIN

GUIA PER ACREDITAR LA COL·LEGIACIÓ AL LINKEDIN (Gràcies A. Morales)

Molts professionals indiquen al seu perfil de Linkedin que són col·legiats

però es pot posar la col·legiació reconeguda com una certificació vàlidaperò es pot posar la col legiació reconeguda com una certificació vàlida

dins de linkedin



GUIA I RECOMANACIONS 
PER ACREDITAR A LINKEDIN



GUIA I RECOMANACIONS 
PER ACREDITAR A LINKEDIN

https://www.linkedin.com/profile/add?startTask=CERTIFICATION_NAME



SERVEIS 

TRASMED I GRIMALDITRASMED I GRIMALDI

NOVES CONDICIONS 

i notificació

Grimaldi Lines

Descompte del 12% en la compra de connexions

i notificació

marítimes de Grimaldi a Itàlia, Sardenya, Grècia, Sicília i 
Tunísia. S�aplicarà un 10% de descompte en connexions
marítimes des de / a Cagliari / Napoli / Palermo; 
Civitavecchia / Càller / Arbatax.

Aquestes reserves es tramitaran a la web www.grimaldi-
li / i t d i t l di i t  l  lllines.com/es introduint el codi assignat a la casella
promocional: INTCOLFRJN

S�aplica a la compra de bitllets per a les connexions marítimes indicades, 
sobre la tarifa de passatge del vaixell (adult / nen), suplement d�allotjament
(butaca, cabina a compartir i cabina ús exclusiu), vehicle i animals domèstics. 
No s�aplica a les taxes, menjars, assegurança de cancel·lació de viatge i No s aplica a les taxes, menjars, assegurança de cancel lació de viatge i 
serveis a bord. L�oferta és acumulable amb totes les ofertes especials actives 
al moment de la reserva.

Els bitllets emesos amb aquesta oferta no són reemborsables, però poden ser 
modificats sobre la base de condicions generals vigents de la companyia. El 
descompte s�aplica a tots els membres de la reserva.

IMPORTANT: 

El codi no pot
estar en zona 

10% de descompte a tots els paquets vacacionals de vaixell i allotjament
(hotel o apartament). El descompte s�aplica a tots els membres de la reserva i 
no s�aplica sobre les taxes, l�assegurança de cancel·lació i altres serveis a 
bord.

Aquesta reserva es tramiten enviant un correu electrònic a 
paquetes@grimalditour.com i s�haurà d�acreditar la col·legiació

pública web, 
només zona 
privada de la 
web col·legial



SERVEIS 

TRASMED I GRIMALDITRASMED I GRIMALDI

NOVES CONDICIONS 

i notificaciói notificació

Trasmed

Descompte del 20% sobre la millor tarifa disponible  a Descompte del 20% sobre la millor tarifa disponible, a 
les rutes Península Balears i Inter insulars Balears 
(Barcelona � València; Mallorca, Menorca, Eivissa i 
Formentera). 

Exceptuant el període del 15 de juny al 15 de setembre en què
s�aplicarà un descompte del 10%.

Queden exemptes de l�aplicació del descompte les dates 
següents: del 29 de juliol al 7 d�agost, del 12 al 15 d�agost i el 
dies 20, 21, 27 i 28 d�agost.

El descompte s�aplica sobre el preu de la tarifa (incloent-hi
passatgers, vehicles i/o mascotes) més taxes. No s�aplica sobre 
els càrrecs per emissió. Els bitllets emesos amb codi promocional e s cà ecs pe  e ss ó. s b e s e esos a b cod p o oc o a  
no admeten ni canvis ni anul·lacions. Les reserves no podran ser 
de més de 4 passatgers i no permet tornades OPEN (obertes). 
Subjecte a disponibilitat de places.

Les reserves es poden fer mitjançant:
Contactar amb el call center de Trasmed al 96 091 33 16 o 

i   l t ò i  t j @t d l  enviar un correu electrònic a ventaspasaje@trasmedgle.com 
indicant l�acord. Mitjançant les finestretes de les diferents
terminals.
Emissió: Cal presentar acreditació. 



SERVEIS 

DESCOMPTES APPLEDESCOMPTES APPLE

Una web de compra directa amb descomptes

per a col·legiats /des amb distribuidor SICOS    per a col legiats /des amb distribuidor SICOS    

www.sicos.es/intercolegial_login





SERVEIS 

ACTUALITZACIÓ LINK i ACTUALITZACIÓ LINK i 
condicions SIXT

https://corporate-guest.sixt.com/?sfid=001b0000026gdd9



SERVEIS 

UPDATE  SERVEI  UPDATE  SERVEI  

SABA

DOCUMENTS

FORMULARI: https://drive.google.com/file/d/1SO_jUIO2Jbi3BaPBhcD1QRyJnQx14pL6/view

IMATGE AMB CONDICIONS: https://drive.google.com/file/d/1G8Q7NKYHSr3xq6YsZXMOKmDOZawoEnvs/view

LLISTAT DE PARKINGS https://drive.google.com/file/d/1RHH33DVo5qOOdaTqRc8MS0L1MeNp5al0/view

DOCUMENTS



SERVEIS 

Ch k i t SERVEICheckpoint nouSERVEI �

SUPORT INFORMÀTIC A 
COL·LEGIATS /DES/

Servei d�assistència informàtica gratuïta a Col·legiats /des 

Link directa a la web:Link directa a la web:

intercolegial.sosmatic.es 



SERVEIS 

UPDATE SERVEIS INTERNUPDATE SERVEIS INTERN

S�actualitza estat serveis amb Parlem. Nou interlocutor, per al Col·legi, 
Sergi Galofré sgalofre@parlem.comg g p

(el Col·legi deriva la petició del Col·legiat /da, ell la gestiona i es 
posen en contacte)

Accés Gratuït a Business Center espai Cambra  a la Terminal 1 de Accés Gratuït a Business Center, espai Cambra, a la Terminal 1 de 
l�Aeroport, accés gratuït per a col·legiats /des. 

Actualització i consulta.



SERVEIS 

UPDATE SERVEI ERPUPDATE SERVEI ERP

SISTEMA DE GESTIÓ 
COL·LEGIAL 360º

Estudi de funcions i sistemes de gestió

per als Col·legis. Autor Francesc 

Obama. Podeu fer-li consultes de com

adaptar sistemes

(per tenir info o també  propostes) 

fobama@tecnihand comfobama@tecnihand.com



DIRECTORI 

TAULA TÈCNICA

DIRECTORI DE LA TAULA TÈCNICA

Es pot consultar directori i editar al link o enviar 

les dades membres a info@intercolegial.cat

https://docs.google.com/documen
t/d/1dDbCOBE_gRmK6suUCYStq
UnkImjh3JwKeIZ4l3NX2xY/edit#UnkImjh3JwKeIZ4l3NX2xY/edit#



SEGUIMENT SEGUIMENT 

ENTORN AUTÒNOMS

Mesura presentada Autònoms
2023-2025. 

Valoració i seguiment. No 
actiu grup de seguiment però
fins 2025 caldrà valorar 
situació

Per temes específics
autònoms:

info@intercolegial.cat



II CONGRÉS DE LES II CONGRÉS DE LES 
PROFESSIONS 

i BIZ BARCELONA

II CONGRÉS DE LES PROFESSIONS BIZ BARCELONA 2022

Previst per 4rt Trimestre 2023.

Continguts i eixos principals a 

treballar en aquest temps. 

Propostes ENVIADES / novetats�
(9-10 NOV 2022 FIRABCN)

Espai intercol·legial, ponències amb

un acte destacat i farem presentació

Format actes oberts i actes troncals. del Congrés.



AJUTS I FONS EU

KIT DIGITAL?

PROJECTES EU:

https://www cambrabcn org/es/que tehttps://www.cambrabcn.org/es/que-te-
ofrecemos/proyectos-europeos

https://www cambradigital cat/ca/kit-digital/https://www.cambradigital.cat/ca/kit-digital/



ACTES I FORMACIO

Recuperem apartat al Newsletter.

Es llistarà tots els cursos i actes que ensq
envieu per a que es puguin inscriure
col·legiats /des d�altres Col·legis (amb les 
mateixes condicions que els vostres
col·legiats /des)

Envieu els cursos i els actes que voleu
apareguin publicats a: 
info@intercolegial.cat

Formació Subvencionada Intercol·legial. 
Explicació funcionament, obert a que es 
sumi qui vulguisumi qui vulgui.

Formació interna i activitats. 

Comissions internes. Joves.  

Acte obert (Demanat espai  por ser Acte obert (Demanat espai, por ser 
novembre, per fer un acte obert
professional-familiar) idees d�espais i 
iniciatives welcome info@intercolegial.cat



Xarxes socials

i canal videos



Xarxes socials

ACCIO FRASES COL·LEGIS



PLATAFORMA 
OCUPACIONAL 

i ALTRES

UPDATE OPERATIU   Nova opció prevista a partir Setembre 2022  UPDATE OPERATIU.  Nova opció prevista a partir Setembre 2022.

Crear microsites /webs propies per a col·legis que vulguin aprofitar

sistema i plataforma existents



TAULA TÈCNICA INTERCOL·LEGIALTAULA TÈCNICA INTERCOL LEGIAL

info@intercolegial.cat


