Benvolgut company,
Em plau informar-te que des del proper dimecres, dia 8 de juny de 2011 tindrem activa
la nova web del Col·legi.
Ha estat un procés llarg de preparació d’aquesta nova eina col·legial en el qual, amb
l’entrada en vigor de la Llei Òmnibus, hem hagut de fer diverses adaptacions que,
malauradament, han endarrerit un inici que teníem previst per molt abans.
En nom de la Junta de Govern del Col·legi, vull desitjar que aquesta nova web sigui del
teu màxim interès i utilitat.
S’hi han dedicat molts esforços per a que a dia d’avui puguem gaudir d’una eina
moderna, adaptada a les noves tecnologies i a les directrius que ens dicta la Llei
Òmnibus, i des de la que es puguin fer tràmits on line i et mantingui informat de totes
les novetats que ens afecten.
Com a novetats, i ja des d’un punt de vista més tècnic, t’avanço que la web es divideix
en dos grans àrees, l’àrea oberta, que tal i com indica el seu nom serà de lliure accés a
qualsevol usuari que visiti la web, i l’àrea privada, que serà d’accés restringit per als
col·legiats i en la qual, com et deia, hi hauran disponibles tot una sèrie de serveis i
tràmits on line que facilitaran les gestions i el contacte entre el Col·legi i el col·legiat.
La web s’implantarà en vàries fases. En una primera fase es podrà accedir a l’àrea de
lliure accés i a una part dels serveis de l’àrea restringida, com per exemple la borsa de
treball. A les següents fases s’aniran incrementant els serveis de l’àrea restringida.
A la mateixa web us mantindrem informats de les novetats i dels serveis que
escalonadament es vagin activant.
La contrasenya per accedir a l’àrea privada és la mateixa que utilitzàveu fins ara. En
canvi, l’usuari ha sofert una petita modificació, ja que des d’ara només caldrà introduir
el vostre número de col·legiat, sense necessitat de posar el CAT al davant.
A la zona dreta de la web teniu disponibles accessos directes als apartats més
destacats que, segons el nivell d’importància en cada moment, podran anar variant.
A la zona superior/dreta de la web, teniu disponibles els accessos directes als perfils
que el Col·legi ha creat recentment a les xarxes socials i professionals més conegudes.
El nostre objectiu és que esdevingui un canal de comunicació paral·lel a la web i de
doble sentit, en el qual tant pugueu accedir a les notícies destacades de forma ràpida i
àgil, com us pugueu comunicar amb el Col·legi per traslladar-nos les vostres
inquietuds.

Finalment, una de les novetats que crec important destacar, és l’autonomia que
tindran des d’ara les demarcacions a l’hora de publicar els seus cursos, notícies
d’interès, publicacions pròpies ... D’aquesta manera, un cop accediu a la vostra
demarcació trobareu només la informació relacionada amb el vostre àmbit i els serveis
que us ofereixen, tals com el torn de treball, el torn de jutjats...
En definitiva, esperem que aquest nou projecte tingui almenys la mateixa dosi de bona
acollida, interès i utilitat que d’il·lusió que hi hem posat.
Rep una cordial salutació,

Ramon Lluís Lletjós i Castells
President
COETAPAC
NOTA: L’entrada en vigor de les modificacions de la Llei 7/2006, per a l’adaptació a la
Directiva de Serveis en el Mercat Interior ( 40bis 2a) ens obliga a fer públiques les
dades de contacte professionals dels col·legiats.
En cas que només hagis facilitat una adreça al Col·legi, entendrem que és l’adreça
professional i serà per tant la que figuri en el registre de col·legiats publicats a la
web.
Si estàs interessat en modificar les teves dades de contacte, posa’t en comunicació
amb la teva corresponent demarcació. Properament tindreu disponible dins de l’àrea
privada, l’apartat “Actualització de dades col·legials” amb la possibilitat de tramitarho on line.
Recordem finalment als Col·legiats la obligació legal de mantenir sempre
actualitzades les seves dades als fitxers col·legials.

