INFORMACIÓ ADQUISICIÓ
PACKS DE SERVEIS PER
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ADQUISICIÓ PACKS DE SERVEIS A PROFESSIONALS
1. Descripció del servei:
Els llicenciats, llicenciades, graduats i graduades en dret o amb títol equivalent, poden adquirir els packs
de serveis per a professionals que es detallen a continuació, que els permetrà gaudir de determinats
serveis col·legials.
PACK DE SOLUCIONS PROFESSIONALS, que conté els serveis següents:























Servei de préstec de Togues (100 %dte.)
Compra de toga (15% dte.)
Compte de correu electrònic professional amb domini icab.cat o icab.es incloent serveis icloud
Servei d’ocupació i orientació professionals incloent Borsa de Treball
Sales de reunions individuals o col·lectives. (25% dte.)
Productes de merchandising o productes ICAB. (15% dte.)
Accés a ordinadors de consulta i connexió a internet en els edificis judicials i Col·legials.
Xarxa wifi
Càlcul d’interessos
Tauler d’anuncis
Accés en condicions més avantatjoses per als serveis de Club ICAB, Axesor, E-evidence, Banckup,
Informa i Logalty.
Càrrega de dispositius mòbils.
Presentació d’expedients davant del Fons de Garantia Salarial (FOGASA)
Emissió presencial de passis de presó
Reconeixement de signatures
Accés a les Guies per als professionals: fiscalitat, protecció de dades, etc.
Calendari de Jutjats de Guàrdia i directori de Jutjats i Tribunals
Orientació en matèria d’estrangeria
Recolzament davant dels Jutjats, Tribunals i Administració Pública
Trobades de networking (25% dte.)
Pòlissa accidents pels advocats en servei de guàrdia de detinguts
Aparcament a la seu de l'ICAB (parquing interior i cantonada Palauet Cassades)

PACK DE FORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ que conté els serveis següents::














Formació continuada (25%dte.)
Formació especialitzada (10%dte.)
Formació en idiomes (10%dte.)
Accés al catàleg de recursos bibliogràfics jurídics
Bases de dades de legislació, jurisprudència i doctrina
Préstec bibliogràfic presencial
Préstec sense desplaçaments (10% dte.)
Actualitat jurídica i informació sobre subvencions, premis, beques i ajuts
Dossiers temàtics per especialitzacions jurídiques
Centre de Documentació (50% dte.)
Obtenció de documents doctrinals. (50% dte.)
Préstec interbibliotecari
Servei d’Alertes Jurídiques

2. Tramitació:
Podeu adquirir el pack de serveis per a professionals, adreçant la documentació que seguidament s’indica
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al Servei d’Atenció col·legial, bé presencialment, per correu postal o al correu electrònic sac@icab.cat.
La documentació necessària per poder adquirir el pack de serveis per a professionals és la següent:
 Impresos facilitats pel Col·legi, degudament complimentats:
- Sol·licitud d’adquisició del pack o packs
- Dades de domiciliació bancària
 Adjuntar la documentació acreditativa de reunir la condició de llicenciat, llicenciada, graduat
graduada en dret.

o

 Adjuntar fotocòpia del DNI/NIE.
 Una fotografia original mida carnet.
3. Preu:
L’adquisició del pack de solucions professionals, té un cost anual de 300,-euros i del pack de
formació i documentació, té un cost anual de 300,-euros.
El pagament es realitzarà mitjançant càrrec en el compte bancari que la persona subscriptora hagi indicat
a aquests efectes. El pagament es realitzarà de forma prorratejada per períodes mensuals, raó de 25
euros al mes, per cada pack de serveis, d’obligatori pagament, i que en el supòsit de donar-se de baixa
abans que finalitzi l’any a comptar des de la data de la subscripció del servei, s’haurà de satisfer les
quotes mensuals que quedin pendents fins la corresponent anualitat.
Per a qualsevol informació addicional, contactar amb:
Servei d’Atenció Col·legial (SAC)
Mallorca 283
08037 Barcelona
Tel. 93 496 18 80 Fax 93 487 65 03
e-mail: sac@icab.cat

Ciutat de la Justícia
Avinguda Carrilet 3
Planta 0 - Edifici P (Penal)
08902 Hospitalet de Llobregat

Horari d’atenció:
De dilluns a dijous de 9 a 20 h.
Divendres de 9 a 15 h.
Agost de dilluns a divendres de 9 a 15h

Horari d’atenció:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h.
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