Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya

Neix l’Associació Intercol·legial de Col·legis
Professionals de Catalunya
Més de 80 col·legis professionals, en representació de 44 professions, hi
estaran representats

Barcelona, 28 d’abril de 2011.- Més de 80 Col·legis Professionals de Catalunya han
estat representats avui, a la seu del Col·legi de Notaris de Catalunya, per constituir
formalment l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya.
L’Associació neix per reforçar la presència social dels Col·legis Professionals,
impulsar projectes d’interès comú, actuar com a interlocutora amb les Administracions
i estudiar qüestions que afecten el col·lectiu transversalment, com la nova Llei de
serveis professionals. Els col·legis adherits representen un total de 44 professions,
estant-ne representats la totalitat dels àmbits professionals.
Per facilitar la posada en comú dels temes i projectes, s’han establert sis comissions
sectorials, que agruparan els següents àmbits: enginyeria, arquitectura i tècnica; salut;
jurídica; economia i empresa; acció social, ensenyament i humanitats; i ciències de la
informació i la comunicació. Amb l’objectiu d’aconseguir la màxima representativitat en
els seus òrgans de govern, l’Associació comptarà amb una Junta Directiva formada
per president, sis vicepresidents (un de cada comissió sectorial), secretaria, tresoreria
i 17 vocalies.
ELS GESTORS
El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya ha estat nomenat vocal de
la Junta Directiva, representat per Alfonso Lluzar, president de l’entitat. “Des del
Col·legi hem participat molt activament en la creació de la intercol·legial, ja que
considerem que beneficia a tots els col·lectius professionals”, ha destacat Lluzar.
En el transcurs de l’acte ha pres la paraula Joan Carles Ollé, Degà del Col·legi de
Notaris de Catalunya, qui ha destacat que “la creació d’aquesta Associació permet

visualitzar la força de la societat civil catalana i constitueix una mostra del vigor i
l’empenta dels Col·legis Professionals en la societat actual, aportant una seguretat i
un rigor a les professions avui dia absolutament imprescindible”. Per últim, ha
remarcat que “l’Associació Intercol·legial serà sens dubte una eina excel·lent que
permetrà sumar esforços i posar en marxa projectes conjunts en benefici tant dels
diferents col·legis professionals com de la societat en general”.
D’altra banda, Pedro Yúfera, Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i
president de la Intercol·legial per als propers dos anys – període fixat als Estatuts,
aprovats també en el transcurs de l’acte – ha manifestat que “la formalització de
l’Associació Intercol·legial suposa un pas endavant per a que aquesta es converteixi
en un punt de trobada i de treball conjunt en tots aquells aspectes comuns que
afecten totes les professions”. També s’ha aprovat la composició de la primera Junta
Directiva (veure document adjunt).
Els objectius principals de la Intercol·legial són coordinar les actuacions de les entitats
professionals per garantir una millor viabilitat i eficàcia de cara al professional i al
consumidor; impulsar iniciatives comuns i defensar els interessos dels professionals
col·legiats, independentment del sector al que pertanyin. Pot adherir-se a l’Associació
qualsevol Col·legi Professional o Consell de Col·legis de Catalunya que ho desitgi.
La primera agrupació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya es va
crear el 28 de maig de 1992 i va comptar amb la direcció executiva del Col·legi
d’Advocats de Barcelona. Ara es dóna un nou impuls a aquest organisme, constituintlo, per primera vegada, com a Associació.
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