Guia de serveis ICAT

CENTRE MEDIACIÓ

CONVENIS

DEONTOLOGIA

Alta al registre de
mediadors i mediadores
de l’ICAT i accés a
formació especialitzada i
gratuïta.

Amb adm. públiques
(Hisenda, ATC, etc.),
proveïdors, empreses
i accés al Club ICAT
(avantatges exclusius
per a col·legiats ICAT).

Atenció
personalitzada a la
gestió de les queixes
contra advocats/des
i tramitació
d’expedients.

FIRMA DIGITAL

FORMACIÓ

INFORMÀTICA

Gestió del certificat
electrònic ACA i suport
professional en la
tramitació telemàtica amb
l’administració pública.

Àmplia oferta formativa,
gratuïta i de qualitat.
Formació específica per
als diferents torns del
TOAD i mediació.

INSCRIPCIÓ
REGISTRES
Alta registre soc.
professional, compt.
partidors, administr.
concursals, àrbitres.

MÚTUES I PÒLISSA RC

RECLAMACIONS I
QUEIXES

SALES DE REUNIONS
I DESPATXOS

Gestió de les incidències
i suport al col·legiat/da.

Ús de sales de reunions
amb clients prèvia
reserva. Servei gratuït.

BIBLIOTECA
Fons 4000 llibres,
hemeroteca, bdds,
biblioteca digital, préstec,
servei de documentació,
compra de llibres,
consulta en sala, …

977 212 360 / secretaria@icatarragona.com
www.icatarragona.com

ACREDITACIONS

ÀREA PRIVADA

Carnet de col·legiat/da
ICAT, de col·legiat/da
europeu, de persona
jurídica, ús del logotip de
la marca ICAT, …

Espai personal amb
accés a bdds i
biblioteca digital,
serveis del TOAD,
formulari gestió de
queixes, …

AJUDES / FUNDACIÓ
ICAT

ATESTATS DE
TRÀNSIT

Ajudes col·legiats/des
amb dificultats, exempció
de quotes baixa per
matern/patern, ajudes
covid, condonació de
quotes,etc.

Tramitació
telemàtica amb
MMEE dels atestats
a través d’ATENEA
(amb cert. digital
ACA).

Mútues de previsió social
i consulta i tramitació de
sinistres de RC.

TORN D’OFICI
Ajuda en els dubtes
relacionats amb la
prestació dels serveis de
justícia gratuïta, atenció i
formació per a la
justificació online,
resolució de queixes, etc.

ÚS DE LES
INSTAL·LACIONS
Aula de formació,
lloguer saló actes,
delegacions als jutjats
de Tarragona, Valls i
Vendrell.

VIDEOCONFERÈNCIA
CENTRES
PENITENCIARIS
El Col·legi té habilitat un
sistema de
videoconferència per
poder entrevistar-se amb
els presos.

Alta i suport per a la
configuració del c/e
@icatarragona.com,
suport incidències
firma digital, etc.

SECCIONS ICAT
20 àmbits
d’especialització
professional.

I A MÉS…
Tutoria al nou
col·legiat/da i act.
lúdiques i esportives
amb el GAJT, borsa
de treball, venda de
togues, guia judicial,
directori jutjats,…

