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 Eix conductor: 20 anys dels estudis en 

Ciències Ambientals 

 Descripció de l’activitat de les 

persones que conformen la Junta i 

l’equip tècnic del COAMB, i del seu 

impacte, tant positiu com negatiu, en 

relació a la societat, el medi ambient 

i el context econòmic 

 Hores dedicades per la persona  en 

pràctiques: fins a data d’avui: 225 

hores  

 Coordina l’elaboració el Grup de 

Responsabilitat Social 



Missió, visió i valors 

 MISSIÓ: representar, defensar i impulsar el paper dels ambientòlegs, 

professionals del medi ambient i estudiants, ordenar l'exercici de la seva 

professió, vetllar per l'ètica professional, i promoure el respecte al medi 

ambient entre la societat. 

 VISIÓ: esdevenir el col•legi dels professionals del medi ambient de Catalunya, 

incrementant els nostres serveis i la presència a nivell institucional, reforçant la 

projecció social de la professió i de la pròpia entitat per mitjà d’iniciatives 

centrades en:   

 - L’impuls de la inserció laboral, via l’autoocupació i l’emprenedoria. 

 - La promoció de la recerca ambiental i el posicionament dels 

 ambientòlegs com a investigadors i docents. 

 - La qualitat i la coherència dels plans d’estudis de Ciències Ambientals. 

 - El debat i la creació d’opinió sobre els reptes i les polítiques   ambientals i 

de sostenibilitat de Catalunya.  

 VALORS: Professionalitat, Ètica professional, Fer xarxa, Transversalitat i 

Compromís.  

1. El COAMB, el col·legi dels professionals del medi ambient 
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Millores dels processos i nous Serveis 

Figura de l’adherit  

Consolidació del .Ambiental: Sistematització de la contractació 

Observatori d’inserció laboral 

Consolidació de la xarxa d’emprenedors 

Consolidació a linkedin i implantació de presència a xarxes (Fb i Tw) + 

blog 20 anys 

 

2. L’activitat que defineix al Col·legi 



SERVEIS AL COL·LEGIAT 

 Gestió:  

 3634 consultes gestionades (1187 via telefònica, 2442 per correu 

electrònic, 5 presencials)  

 342 ofertes laborals rebudes 

 40 projectes visats (37 via telemàtica, 3 presencialment) 
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2. L’activitat que defineix al Col·legi 

EVOLUCIÓ DELS SERVEIS AL COL·LEGIAT (usuaris) 
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 Comunicació 

 208 notícies publicades a la pàgina web 

 3 edicions de la revista ‘.ambiental’. 1734 destinataris.  

 Xarxes socials: 269 usuaris a Linkedin, 459 ‘m’agrada’ a Facebook i 

757 seguidors a Twitter.  
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SERVEIS AL COL·LEGIAT 
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FORMACIÓ 

Reedicions:  

Peritatges ambientals,  

Orientació Professional (UAB, UdG) 

Sistemes integrats de Gestió 

Fiscalitat 

Cursos nous: 

RSE 

Comunicació no verbal 

Comunicació 2.0 

Gestió del canvi 

Eines de gestió econòmica  

Educació Ambiental 

Actualització en normativa i gestió 

ambiental 

Petjada de carboni 

12 cursos, 178 hores de formació, 264 assistents 

2. L’activitat que defineix al Col·legi 
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CONVENIS I COL·LABORACIONS 

Nous convenis: 

2. L’activitat que defineix al Col·legi 



CONVENIS I COL·LABORACIONS 

Col·laboracions puntuals: 

2. L’activitat que defineix al Col·legi 



CONVENIS I COL·LABORACIONS 

Col·laboracions puntuals: 

Estudi sobre el Debat Públic de l'Escola de Polítiques Socials i Urbanes de 

l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de la UAB (juliol-octubre 2012) 

Jornadas Académico Profesionales de la Coordinadora Estatal de Ciencias 

Ambientales (setembre 2012) 

Setmana de la Prevenció de Residus (novembre 2012) 

Report de Recerca sobre CC.AA's de l'IEC 

Consulta de la fundació Catalana per a la Recerca i la innovació sobre 

l'impuls de les vocacions científiques i la col·laboració público-privada 

(novembre 2012) 

Estudi quantitatiu del sector del medi ambient a Catalunya 2012 (octubre 

2012) 

2. L’activitat que defineix al Col·legi 



3. El compromís amb el Medi Ambient 
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3. El compromís amb el Medi Ambient 

INDICADORS AMBIENTALS - ENERGIA 
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4. Les persones donen energia a l’organització 

Col•legiats:  

1010 col•legiats i 1 adherit 

Serveis Tècnics: 

5 persones contractades. 2.65 jornades laborals. 20 Hores de formació 

Junta, vocalies, comissions i grups de treball: 

 Tota l’activitat és voluntària. Les despeses de quilometratge sí són 

assumides pel COAMB, sempre i quan les persones ho sol·licitin i presentin 

justificació. 

Junta i Vocalies: 29 membres a la junta i 161 a les comissions i grups de 

treball (territori, medi ambient i empresa, dret ambiental, energia i canvi 

climàtic, responsabilitat social i residus)  

Nous òrgans de treball: el Gabinet de premsa, la comissió de Dret 

ambiental, i la creació del Grup d’Energia i Canvi climàtic i  el Grup de 

Responsabilitat Social 



4. Les persones donen energia a l’organització 
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Objectius: 
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 Actes institucionals  

 9ª Assemblea del COAMB 

 20 anys de Ciències Ambientals a la UAB 

 Activitats 

 2ª i 3ª Sessió de Networking / Visita a Barcelona Activa 

 IV Vermut Territorial: Litoral Barcelona 

 Col·laboracions amb altres entitats 

 Seminari de Preparació de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus  

 Curs: Actualització en normativa i gestió ambiental a l'administració local  

 Col·laboració amb la Coordinació de CC.AA de la UAB en l'elaboració i 

difusió de l'enquesta als llicenciats per  avaluar l'oferta d’assignatures en el pla 

d’estudis.  

 Entitats de les que formem part 

 Associació Intercol·legial de Col·legis de Catalunya, ENEP, CECCAA 

COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT I EL PLANETA 

4. Les persones donen energia a l’organització 



COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT I EL PLANETA 

Suggeriments / aportacions: 

Consulta UE: Espècies exòtiques invasores 

Al·legacions ISA ZDP Parcs Eòlics de Catalunya 

I aportacions  (carta ) al Projecte Decret d'ampliació termini plans autoprotecció  DG 

Proteccció Civil 

Manifest Eurovegas 

Pla de Determinació de Zones de Desenvolupament Prioritari (ZDP) per a la implantació de 

parcs eòlics a Catalunya 

Aportacions per a l'elaboració de l' Estratègia Catalana de Canvi Climàtic (ESCACC) 

Arran dels "Incendis de l'Empordà de l'estiu de 2012", el COAMB va elaborar l'article "Balanç, 

present i futur de l'incendi de l'Empordà", i es van enviar cartes per oferir la col·laboració 

experta al consell comarcal i els 17 municipis afectats de l'Alt Empordà.  

Participació en el "Programa català d'Ecodiseny fins al 2015" 

4. Les persones donen energia a l’organització 

http://www.coamb.cat/index.php?contingut=43&id=675&amplia=675
http://www.coamb.cat/index.php?contingut=43&id=675&amplia=675


Distribució del Valor Econòmic Creat durant el 2012 
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5. Transparència econòmica 



RELACIÓ AMB ELS GRUPS D’INTERÈS 

MILLORA DE LA MEMÒRIA 

Procés participatiu per a la Memòria de Sostenibilitat 2013: grup de 
Sensibilització per la Sostenibilitat + Grup de la Responsabilitat Social  

 

 

Per participar de l’elaboració de la memòria de sostenibilitat més 

activament, podeu enviar un correu a: responsabilitat@coamb.cat 

https://mail.google.com/mail/u/0/h/1u73t0va2agvg/?&v=b&cs=wh&to=responsabilitat@coamb.cat

