
 

 

EL COL·LEGIAT I COL·LEGIADA EMPRÈN 
 

ETS UN EMPRENEDOR O EMPRENEDORA? DES DEL COL·LEGI ET VOLEM 
AJUDAR A EXPLICAR A TOTS ELS TEUS COL·LEGUES PROFESSIONALS LA TEVA 
EXPERIÈNCIA 
 

QUI ETS I QUÈ HAS CREAT? 

Sóc Vanesa López Gisbert, llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració, 
diplomada en Gestió i Administració Pública, postgraduada en Gestió i Dret Local i 
en Gestió Gerencial Local, especialitzada en administració local, en igualtat entre 
dones i homes i en participació ciutadana. 

He creat una cooperativa de treball associat amb altres professionals. 

 

QUINS SERVEIS OFEREIXES? 

Serveis de consultoria a l'Administració Local 
Experts en l'administració local, en els seus procediments i expedients, assessorem 
i generem projectes a mida. 
  
GESTIÓ i ADMINISTRACIÓ 
Assessorament recursos i expedients administratiu 
Elaboració de manuals de procediment i normativa interna 
Disseny i millora de reglaments, ordenances generals i fiscals i expedients 
administratius 
Millora de circuïts administratius 
Gestió de projectes de desenvolupament local 
Gestió i tramitació de subvencions 
  
AUDITORIA FINANCERA, ASSESSORAMENT I PROJECTES EC. FINANCERS 
En col·laboració amb l'empresa Proaudit (http://www.proaudit.es/) 
  
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
Elaboració, gestió i implementació de projectes i processos de participació 
ciutadana 



 IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES 
Elaboració de diagnosi de gènere i igualtat d'oportunitats entre dones i homes a les 
organitzacions i al territori 
Elaboració de plans d'igualtat a les organitzacions i al territori 
Elaboració de mesures de foment de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes 
Elaboració de Protocols contra l'assetjament sexual i per raó de sexe 
Elaboració de guies per a la prevenció del llenguatge sexista 
Assessorament en matèria d'igualtat  
 

Serveis de consultoria a l'empresa, la ciutadania i entitats 
Especialistes en l'administració pública, la participació ciutadana i la igualtat entre 
dones i homes. Generem projectes a mida. Els nostres serveis: 
  
ASSESSORAMENT I CONSULTORIA DAVANT LES ADM. PÚBLIQUES 
Elaboració de recursos administratius (recursos de reposició, multes, 
reclamacions, etc..) 
Tramitació de tot tipus de documents administratius (llicències, permisos, drets, 
etc..) 
Gestió i tramitació de subvencions 
Elaboració de Plans d’empresa 
Assessorament i defensa davant l’administració pública 
  
IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES 
Elaboració de diagnosi de gènere i igualtat d'oportunitats entre dones i homes a les 
organitzacions  
Elaboració de plans d'igualtat 
Elaboració de mesures de foment de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes 
Elaboració de Protocols contra l'assetjament sexual i per raó de sexe 
Elaboració de guies per a la prevenció del llenguatge sexista 
Assessorament en matèria d'igualtat  
  
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
Elaboració, gestió i implementació de projectes i processos de participació 
ciutadana 
 

Servei de formació tipus i a mida  

 

ON PODEM TROBAR MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL TEU PROJECTE? 

http://www.genera-innovacio.com/ 


