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Reconeixement de l’ambientòleg i les seves 
competències 

Suport i 
acompanyament als 

professionals 

Augment de la 
massa crítica 

Dinamització 
col·legial 

Continuïtat de 
l’entitat 

Posicionament institucional i a la societat 

Potenciació de l’Escola de Formació 
(online, a mida, etc)  

Exper-
tesa 

tècnica 
Universitats 

Abast 
Internacion

al 

Experts 
d’altres 
camps 

Ser referents en medi 
ambient 

Estratègia del COAMB 
Línies d’activitat: visibles 

↑Ingressos   ↑Serveis liderats per SSTT   ↑ Qualitat de serveis   ↑Fidelització  

Impuls a la plena ocupació 

Incrementar  el 
coneixement  i la 

ocupabilitat 

Marc estratègic junta de govern 2014 - 2016 

Resultats 

Millora i 
professionalització de 

la formació 



Consolidar l’Escola de 

Formació 

Reconeixement de 

l’ambientòleg i ocupació 

Millora del funcionament 

intern del COAMB 

Fer sostenible el 

COAMB econòmicament 

Presència Institucional i 

augmentar visibilitat 

La posada en pràctica dels objectius 

Renovació de les eines de comunicació: web i butlletí 

Augment de seguidors en xarxes socials 

Potenciar la Borsa de treball 

Participació al Programa Consolida’t 

Campanya de captació de nous ingressos 

Generació de convenis amb retribució 

Incloure opinions externes sobre els serveis al web 

Millora dels procediments de gestió interna 

Millora de l’eficiència de l’Escola 

Aposta per la  reedició de cursos amb llista d’espera 



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

294 notícies 

publicades a 

la web 

 3256 

consultes 

gestionades 

5.311 

seguidors a 

xarxes 

socials 

349 hores de 

formació 

impartida 

521 ofertes 

laborals 



Les xifres de l’activitat col·legial (2/2) 
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 Jornada ‘Growth, Skills and Green Employment for a Low Carbon Energy 

and Resource Efficient Economy’ I Assemblea ENEP 

 4ª edició dels Premis Ciències Ambientals 

 Diàlegs Ambientals '15: Sobirania alimentària 

 Parlem sobre l’horta de Lleida. Eleccions municipals 2015 

 Debat ‘Polítiques ambientals més enllà del 27S: ser o no ser’  

 Organització de les XXVII Jornades Acadèmic Professionals de Ciències 

Ambientals (JAPCAs) - CECCAA 

 

 

 

Les principals fites de 2015 (1/5) 



  3er i 4art Green Drinks:  

 Canvi climàtic i sensibilització 

 COP21 

 VII Vermut Territorial: Visita a l’exposició Barcelona Metròpolis 

 Cafès de la CMAE:  

 Borsa de subproductes de Catalunya  

 Sostenibilitat, medi ambient i empresa – Foment Sostenible 

 

 

 

 

Les principals fites de 2015 (2/5) 



Les principals fites de 2015 (3/5) 

 Constitució de la Xarxa Ambiental d’Empreses i Entitats del COAMB (XAEEC) 

 Estrena de la nova web del COAMB i el Butlletí 

 Nous serveis per col·legiats, adherits i empreses: 

 Gestió de les bonificació de la Fundació Tripartita 

 Servei d’assosoria i gestoria per autònoms i PYMES 

 Assitenència en disseny de logotips i pàgines web per col·legiats 

 Suport als emprenedors. Aconseguim el Programa Consolida’t (ACCIÓ) 

 



Les principals fites de 2015 (4/5) 

 Aprovada l’estratègia de l’Escola de Formació del COAMB, amb nous serveis 

associats 

 Estrena de la nova web del COAMB i el Butlletí 

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

i entrevistes a ambientòlegs/gues amb talent 

 Actualització del Catàleg de serveis i nous serveis  

 Actualització del Catàleg de Serveis i 

 Actualitzat el document d’atribucions dels ambientòlegs/gues 



Les principals fites de 2015 (5/5) 

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

Sostenibilitat de Barcelona 

 En reunim amb el Janez Potočnik - Comissari Europeu de Medi Ambient - ENEP 

 Participació com assesors amb l’Agència de Residus de Catalunya ( formació, 

dictàmens, etc.) 

 Participació amb representants a totes les Comissions d‘Urbanisme de 

Catalunya 

 Col·laboració amb la Cecot dins del programa Reempresa 

 Aportació tècnica en debats promoguts per organitzacions de caire polític 

 



Nous convenis i col·laboracions 



Les persones 

Col· legiats/des:  

983 col·legiats, 19 dels quals adherits 

Serveis Tècnics: 

3 persones contractades 

Junta, vocalies, comissions i grups de treball: 

Junta i Vocalies: 22 membres a la junta 

Comissions i grups de treball: 258 membres 


