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La Pilar Pàmpols informa sobre tot el que s’ha fet durant el 2020. 
 
a) Explica l’informe dels Col·legiats. Encara que hi ha més baixes que altes el 
balanç és positiu perquè els jubilats paguen menys quota que la resta. L’objectiu 
principal és aconseguir nous col·legiats més joves. 

a. Hi ha hagut 11 baixes i 7 altes.  
b. Baixes: Cessament professional (5); jubilacions (4); defuncions (1); altres (1). 
c. Hi ha 89 col·legiats majors de 50 anys i 37 menors de 50. 

b) Remodelació de la web i aposta forta pels serveis que són els mateixos per tots 
els Col·legis de Catalunya. L’interès principal era no invertir-hi diners per la qual cosa 
se li va rentar la cara a la que ja es tenia. 
c) El nou CRM promogut pel Consejo. 
d) Targeta CEPSA al mòbil.  
e) Es va tancar un conveni amb la UDL instituint el premi a l’excel·lència al 
millor treball de final de grau de 300€ de les Facultats d’Economia i Màrqueting i un 
any de col·legiació gratuït. 
f) S’ha passat l’ordinador de sobretaula de llenguatge Linux a Windows i s’han 
repassat les dues màquines. Tot això ho ha fet un informàtic. 
g) Canvi d’empresa de neteja per una senyora amb contracte directe. 
h) L’empresa que tenim de manteniment ha creat un nou accés dels sanitaris i s’ha 
fet el manteniment de la calefacció i aire condicionat. 
i) No s’ha fet formació però s’ha tingut l’oportunitat de llogar la sala gran la qual 
cosa ha incrementat els ingressos. 
j) Es continuarà amb una nova edició del Curs d’Alt rendiment però no se’n farà 
cap més perquè són cursos que es fan a tot arreu la qual cosa fa que perdi el sentit. 
k) Renovació dels patrocinadors i col·laboradors. 
l) Amb l’excedent econòmic es remodelarà la recepció sobretot amb la intenció 
que si hi ha diners més endavant arribar fins al final del local. 
m) S’ha contractat el Zoom i s’ha adquirit l’Office 365 que inclou el núvol 
Onedrive. 
n) Justifica el canvi de categoria del Miquel Àngel perquè ha treballat molt bé 
durant tot l’any, està fent cursos, s’hi esforça molt i és molt voluntariós. 
o) Es té la intenció de fer les portes obertes al 2021 i el lliurament dels premis 
honorífics per als majors de 25 i 50 anys. Ha proposat al Consell de Catalunya lliurar-
ne un als 10 anys perquè no sigui tant llunyà. 
 
3.Informe de Secretaria (Formació 2020 i previsió 2021). 
Presenta tot allò referent a la formació del 2020 i la previsió de cara l’any 2021. 
 
a) Formació 2020. 

a. Xerrada sobre el funcionament del correu electrònic del Col·legi (12/03/20). 
b. Cicle de xerrades. Anul·lades. 
c. Xerrades Escola del Treball i Ilerna per a presentar el Col·legi. Anul·lades. 
d. Portes obertes. Anul·lades. 
e. Curs Alt rendiment 2020. Anul·lat. 
f. Curs ICEX-CECO. (febrer 2020). 

b) Previsió 2021. 
a. Presentació del Col·legi en centres de formació que ofereixen cursos de 

Gestors comercials o similars. 
b. Curs Alt rendiment 2021. Pendent de la pandèmia i de la normativa. 
c. Curs ICEX-CECO. S’està realitzant en l’actualitat. 
d. Pendents de la convocatòria de la 1a Edició del Curs ICEX-CECO sobre 

comerç internacional. 
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