POLITICA DE GESTIÓ DEL COAMB

La missió del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB) és la de representar i
defensar als ambientòlegs, ordenar l’exercici de la seva professió i vetllar per l’ètica
professional, així com promoure el respecte al medi ambient entre la societat.
Volem esdevenir el col·legi dels professionals del medi ambient de Catalunya,
incrementant els nostres serveis i presència a nivell institucional, reforçant la projecció
social de la professió i de la pròpia entitat a través dels valors que ens caracteritzen;
com són la inquietud i il·lusió amb la qual treballem, la transversalitat de la nostra
professió, professionalitat, compromís i transparència de la nostra organització.

Els nostres compromisos
Tots els membres del COAMB, des dels treballadors fins a la junta de govern i altres
òrgans del col·legi, ens comprometem a assolir una millora contínua en els nostres
serveis i treball diari desenvolupant les següents actuacions:






Amb el bon govern i l’ètica professional:
o

Assegurar la transparència i la rendició de comptes en els tres eixos de la
sostenibilitat: econòmic, social i ambiental, als nostres grups d’interès.

o

Mantenir un diàleg constant amb els nostres grups d'interès, a fi de
conèixer les seves expectatives i poder així, implementar les accions
oportunes per incrementar la seva satisfacció.

o

Vetllar per l’ètica professional i el compliment del codi deontològic de la
professió.

Amb l’equip humà:
o

Aconseguir una bona gestió i millora del nostre equip humà potenciant un
clima laboral bo, sense desigualtats ni discriminació i vetllant per la
conciliació de la vida laboral i personal dels nostres treballadors.

o

Avaluar les necessitats formatives i portar a terme accions d’informació,
sensibilització i formació contínua als nostres treballadors.

o

Desenvolupar accions per prevenir qualsevol incident o accident laboral i
promoure accions de millora de la seguretat i salut del treball.

Amb les persones col·legiades:
o

Oferir serveis de qualitat i avaluar i millorar la satisfacció de les persones
col·legiades i altres grups d’interès, i millorar l’eficàcia i eficiència dels
processos de gestió del col·legi.

o

Establir els canals més adequats per recollir i donar resposta a les
necessitats d’informació, reclamacions i queixes de les persones
col·legiades.
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Amb l’entorn social i ambiental:
o

Interioritzar i difondre el nostre compromís per la sostenibilitat i assegurarnos de prevenir la contaminació en totes les nostres activitats i serveis.

o

Minimitzar el consum de recursos potenciant l’estalvi, l’eficiència i
l’aplicació de bones pràctiques, com el foment de la mobilitat sostenible
en els nostres actes i la compensació d’emissions a l’atmosfera.

o

Minimitzar la generació de residus en els nostres esdeveniments i treball
diari prioritzant la reducció, reutilització, reciclatge i valorització.

o

Promoure col·laboracions amb altres entitats i organitzacions
representatives dels interessos ciutadans a l’àmbit ambiental.

Amb l’administració:
o

Col·laborar i comunicar-nos de manera continuada amb l’administració i
la societat en general.

o

Complir amb la legislació i altres requisits subscrits de manera voluntària
pel COAMB.

Amb els nostres proveïdors:
o

Incorporar polítiques de compra i contractació responsable en productes i
serveis integrant la protecció del medi, els drets humans i la responsabilitat
social a la cadena de subministrament.

o

Complir amb els requisits acordats amb els nostres proveïdors, generant
relacions de confiança que propiciïn el benefici mutu.

Aquesta política de gestió del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya serveix com a
marc en l’establiment d’objectius i accions per a la millora contínua de les nostres
activitats, serveis i treball diari.
Junta de govern del COAMB
Barcelona, 5 de maig de 2010
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