
MEMÒRIA D’ACTIVITATS  

DEL COAMB 2016 

XIV Assemblea Anual del COAMB 

Barcelona, 24 de febrer de 2017 



Objectius estratègics Junta de govern 2016 - 2018 

1.Incrementar el reconeixement de l’ambientòleg i les seves competències.  
 
2.Treballar per millorar la formació dels ambientòlegs, tant a nivell universitari com durant la 
seva vida professional, per tal d’assolir el perfil professional més adequat al mercat laboral 

de cada moment.  
 
3.Impulsar la plena ocupació tant al sector públic com al món de l’empresa, el tercer 
sector i en projectes d’emprenedoria i autoocupació.  
 
4.Reforçar la presència institucional del Col·legi, tant a Catalunya com a escala europea i 
internacional, i garantir la presència dels ambientòlegs i del COAMB en sectors claus per a 
les Ciències Ambientals i els professionals del medi ambient i la sostenibilitat.  

 
5.Impulsar el desplegament territorial del COAMB, vetllant per la correcta representació 
dels col·legiats en tots els àmbits territorials i promovent la seva relació amb les 
administracions públiques i amb les organitzacions socials, econòmiques i ambientals més 
rellevants.  
 
6.Potenciar la producció d’informació especialitzada (per a col·legiats i per a externs).  



Algunes xifres de l’activitat col·legial (1/2) 

202 notícies 

publicades a 

la web 

  

 3.794 

consultes 

gestionades 

7.449  

seguidors a 

xarxes 

socials  

252 hores de 

formació 

impartida 

564 ofertes 

laborals 

  



Les xifres de l’activitat col·legial (2/2) 
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15 cursos, 252 hores de formació, 570 assistents 

Les xifres de l’Escola de Formació 
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 5ª edició dels Premis Ciències Ambientals 

 Concurs pel disseny del trofeu dels Premis Ciències Ambientals 

 Diàlegs Ambientals '16: Medi Ambient i Política 

 Participació a les XXVIII-XXIX Jornades Acadèmic Professionals de 

Ciències Ambientals (JAPCAs) – CECCAA i elecció del 

vicepresident del COAMB, Josep Escarrà,  com a responsable de 

posicionaments de la CECCA. 

 

 

 

Les principals fites de 2016  



 Jornada sobre la llei catalana de Canvi Climàtic.  

 Participació en la cursa Sabadell Professional organitzada entre 

més de 20 col·legis professionals.  

 Assistència a l’Assemblea General de l’ENEP- juny 2016. 

 Nou impuls dels tallers gratuïts per la recerca de feina en 

col·laboració amb Barcelona Activa i altres col·legis professionals”. 

 

 

 

Les principals fites de 2016  



  Grup de l’aigua:  

 Coorganització del cicle de jornades de l’aigua conjuntament 
amb la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibillitat. 

 

 Grup de Residus: 

 Formació amb visita tècnica a Itàlia per visitar models 
d’implantació de recollida de residus porta a porta 

 

 Grup Energia i Canvi Climàtic: 

 Desenvolupament del Projecte Smart COAMB 

 Preparació de les esmenes a la llei catalana de Canvi 
Climàtic i presentació al Parlament. 

 

 

 

 

Les principals fites de 2016  



Les principals fites de 2016  

 Impuls a la Xarxa Ambiental d’Empreses i Entitats del COAMB (XAEEC) 

 Realització d’un Market Place amb AMB 

 Creació de la imatge corporativa de la XAEEC 

 Millora dels serveis per col·legiats, adherits i empreses: 

 Facilitats en el servei d’assessorament laboral 

 Descomptes en programari específic per professionals del Medi Ambient 

 Suport als emprenedors. Aconseguim de nou el Programa Consolida’t 

 Elaboració d’una plataforma digital per la inscripció als cursos i actes del 

COAMB. S’estrenarà durant el primer trimestre de 2017 

 Participem en una convocatòria conjunta amb altres col·legis professionals 

per poder oferir formació subvencionada 



Les principals fites de 2016  

 Col·laborem amb ESADE per facilitar el MBA a preu avantatjós 

 Potenciació del blog del COAMB amb articles de reflexió sobre temes d’actualitat 

 Increment de les aparicions en premsa de les notícies del COAMB 

 Increment de la qualitat del Butlletí setmanal, amb un destacat  increment del rati 

d’obertura 

 

 



Les principals fites de 2016  

 El Pla de defensa de la professió ha aconseguit que 6  ambientòlegs i 

ambientòlogues puguin optar a una plaça local pública a la que en primera 

instància s’havia denegat l’accés a titulats en ciències ambientals. 

 Defensa via contenciós administratiu de les places d’ambientòlegs de la 

Generalitat de Catalunya. 

 Obrim negociacions amb el Direcció General d’Energia per habilitar els 

ambientòlegs com auditors energètics. 

 Obrim negociacions amb el Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca per 

habilitar en ambientòlegs com a tècnic competent en els plans de dejeccions 

ramaderes. 

 

 



Les principals fites de 2016  

 Passem a formar part de la Comissió Permanent del Consell Ciutadà per 

la Sostenibilitat de Barcelona 

 Formem part de la taula Estratègica del Corredor Mediterrani presidida 

pel President de la Generalitat. 

 Ens incorporem al Consell de Turisme i Ciutat de Barcelona. 

 Ens convoquen al Parlament de Catalunya per aportar les nostres 

esmenes sobre la Llei Catalana de Canvi Climàtic 

 Participació amb representants a la majoria de Comissions d‘Urbanisme 

de Catalunya 

 Membres del Consell de Mobilitat de l’AMB 



Nous convenis i col·laboracions 



Les persones 

Col· legiats/des:  

     92 nous col·legiats i 22 nous adherits 

 Membres  al finalitzar el 2016:  976 col·legiats i 35 adherits. Total: 1011 

 
Serveis Tècnics: 

 3 persones contractades (2,17  jornades laborals completes) 

Junta, vocalies, comissions i grups de treball: 

Junta i Vocalies: 20 membres a la junta 

Comissions i grups de treball: 288 membres (30 persones col·laboradores 

noves durant el 2016) 


