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ASSISTENTS 
M. Pilar Pàmpols 
Jordi Vigo 
Santi Solans 
Francesc Molins 
Joan M.Pagés 
Claudio Troise 
Jordi Izcara 
Marc Plana 
Raúl Àguila 
Josep M.Pelegrí 
Carles Muntané 
 
 
 

Administració 
Miguel A. Vila 

A Lleida, 27 de febrer de 2020, a les 19:45 hores es reuneix en la Junta de Govern del 
Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Lleida sota la Presidència de la titular Sra. 
Maria Pilar Pàmpols, per tractar el següent ordre del dia: 
 

1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior. 
 
2. Informe de Presidència (Memòria 2019) 
 
3. Estat de comptes de l’exercici 2019 i pressupost per l’exercici 2020 i 
aprovació si és procedent. 
 
4. Presentació dels cursos de formació i curs d’Alt rendiment per al 2.020. 
 
5. Precs i preguntes.  
 

 
************************ 

 
1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior. 
Després de la lectura de l’acta anterior s’aprova per unanimitat. 
 
2. Informe de Presidència (Memòria 2019) 
La Presidenta informa sobre tot el que s’ha fet durant el 2019. 

 
1. La primera tasca que va fer la Junta va ser la de conèixer el Col·legi. Quin 

sentit tenia el Col·legi a la societat actual. 
2. A Catalunya hi ha 10 Col·legis que són el mateix nombre que el de les 

Cambres de Comerç que és d’on van néixer els Col·legis d’Agents 
Comercials. 

3. Cada mes i mig es fa una reunió a Barcelona del Consell de Catalunya. 
4. Un cop a l’any se’n fa una al Consejo de Madrid. 
5. Hi ha una corrent que vol unificar tots els Col·legis de Catalunya però no 

hi ha quòrum. 
6. Tots els serveis que ofereix el COACB els poden gaudir totes les 

Col·legiades i Col·legiats del @COACLld.  
7. El @COACLld té una situació de baixes important perquè l’edat del 

col·lectiu és alta. Es fan esforços per aconseguir nous Col·legiats. N’hi ha 
molts d’aquests que venen per iniciativa pròpia la qual cosa és molt 
satisfactòria. Enguany hi ha un incentiu per a les dones que es col·legiïn. 

8. A Barcelona els Col·legiats tenen dret a aparcar un temps determinat en 
les zones de càrrega i descarrega. Es vol negociar amb l’Ajuntament de 
Lleida un dret similar. 

9. Es vol redissenyar la web. 
10. Els assessors del @COACLld són el Joan Donés de Gabser pel que fa a 

la fiscalitat i el Juli Markalain com advocat. 
11. En referència als serveis s’ha contractat una persona de neteja i s’ha deixat 

l’empresa que hi havia contractada, s’ha actualitzat l’alarma, s’ha 
contractat una empresa de manteniment, en un període determinat es va 
contractar una Community Manager. 

12. La gran fita de la formació és que han de ser del camp dels Agents 
Comercials. 

13. S’ha creat el premi al millor alumne del Treball Final de Grau de 
màrqueting.  
 

...//... 
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