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TAULA LLETRADA 

I JUNTA DIRECTIVA

RESUM  i actualització

sobre temes en curs Taula Lletrada

i de la Junta Directiva
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S’enviarà el formulari al news



UPDATE  SERVEI –

SABA

SERVEIS 

DOCUMENTS PER SABA

ACCÉS AQUÍ AL FORMULARI

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

ACCÉS A IMATGE AMB LES CONDICIONS

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

ACCÉS A LLISTAT DE PARKINGS 

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

DOCUMENTS PER SABA



Programa d’ internacionalització

professionals Col·legiats /des -

(personal i sense cost)

El Col·legi que vulgui pot demanar tenir aquest servei sense cost per a 

col·legiats /des adaptat al seu sector

Elisabet Collvinent
Direcció Internacional 
Cambra de Comerç
ecollvinent@cambrabcn.cat

Diagnosi internacionalització (fase I - gratuïta)

Una sessió grupal de formació (un divendres a les 9.30-11.30) amb un expert en vendes 

internacionals en què us dona consells i us guia en emplenar un qüestionari sobre la vostra 

empresa. Amb aquestes dades, la Cambra avalua els recursos, capacitat i exportabilitat del 

vostre producte/servei i us envia l’informe de diagnosi d’internacionalització.

Reorientació (fase II - gratuïta)

En cas de diagnosi favorable, pla individual de selecció de mercats prioritaris, estudi de 

mercat d’un país objectiu, anàlisi del sector al país objectiu, canals d’entrada, informe 

aranzelari d’un producte, auditoria màrqueting digital i posicionament i anàlisi econòmic.



Checkpoint nouSERVEI –

SUPORT INFORMÀTIC A 
COL·LEGIATS /DES

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

Link directa a la web:

SERVEIS 

Link directa a la web:

intercolegial.sosmatic.es 



ACTUALITZACIÓ LINK i 
condicions SIXT 

https://www.sixt.co.uk/php/reservation/loginsec?q=XJAPJYC9O

gb2v4oPSPh78StcF9_kH8WUYmBJH30MNxYsNL6ytrZ0mQ..

SERVEIS 

gb2v4oPSPh78StcF9_kH8WUYmBJH30MNxYsNL6ytrZ0mQ..



PROPER SERVEI 
DESCOMPTES APPLE

Previsió actiu Maig 2022

SERVEIS 

Una web de compra directa amb descomptes
per a col·legiats /des amb distribuidor  SICOSper a col·legiats /des amb distribuidor  SICOS



UPDATE SERVEI ERP

SISTEMA DE GESTIÓ 
COL·LEGIAL 360º

SERVEIS 

Anàlisi de funcions que de sistemes de gestió per als Col·legis. 

Amb Francesc Obama i podeu consultar funcionaments, o com adaptar (per tenirAmb Francesc Obama i podeu consultar funcionaments, o com adaptar (per tenir

info o també  propostes) podeu contactar amb ell a: fobama@tecnihand.com



UPDATE SERVEI ERP

SISTEMA DE GESTIÓ 
COL·LEGIAL 360º

SERVEIS 



FORMACIO PROFESSIONAL i 

ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES

Col·legis que tinguin especial interès, fer petició conjunta. Enviar interès a 
info@intercol·legial.cat



AJUTS I FONS EU

KIT DIGITAL?

PROJECTES EU:

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

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



ALTRES AJUTS



UPDATE SERVEIS INTERN

SERVEIS 

S’actualitza estat serveis amb Parlem i entitats financeres i carburants.

Nou servei per a qui ho sol·liciti: 

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

S’ha d’enviar un mail a info@intercolegial.cat demanant afegir el 
Col·legi a llistat de Col·legis autoritzats. 

Fet això els col·legiats /des només hauran de mostrar el Carnet 
Col·legi per accedir gratuitament.



UPDATE SERVEIS INTERN

SERVEIS 

Formació, propostes obertes per formacions internes, i també 
previsionar fer un teambulding per a la taula al juny-juliol. 

Entorn autònoms. Es comenta situació i afectació, així com previsió de 
com pot avançar. També actes informatius previst per maig. 

Col·legis que vulguin seguir el cas autònoms es farà grup específic, qui
vulgui seguir-ho indicar-ho a info@intercolegial.cat



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#



Xarxes socials

i canal videos



Xarxes socials

ACCIO FRASES COL·LEGIS



Xarxes socials

ACCIO FRASES COL·LEGIS

Encara podeu enviar la vostra frase 
de “que significa per a vosaltres ser 
membre de la intercol·legial”? A 
info@intercolegial.catinfo@intercolegial.cat
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Xarxes socials

ACCIO FRASES COL·LEGIS

Encara podeu enviar la vostra frase 
de “que significa per a vosaltres ser 
membre de la intercol·legial”? A 
info@intercolegial.catinfo@intercolegial.cat



ACCIONS COL·LEGIS

ESPECIAL UCRAÏNA

Encara podeu enviar 
accions a:

info@intercolegial.catinfo@intercolegial.cat



PLATAFORMA 
OCUPACIONAL

UPDATE OPERATIUUPDATE OPERATIU

PER COL·LEGIS QUE ENCARA NO ESTIGUIN O TINGUIN DUBTES: 

DAVID infovisats@enginyerstarragona.cat


