
Pla de treball 2019 - 2023 

PER UN COL·LEGI 4.0 



Atenció al col·legiat i les seves necessitats 

· Defensar la professió, les atribucions i a tots els col·legiats davant de les administracions i d’altres 

col·lectius. 

· Potenciar la integració al col·legi dels companys assalariats, els treballadors de l’administració, els 

que no exerceixen i els nous graduats. 

· Promocionar activitats i col·laboracions amb la UdG, el Campus i el Rectorat per connectar amb els 

estudiants del Grau en Arquitectura Tècnica. 

· Recull i difusió de l’oferta pública i privada de treball. 

· Gestió de l’activitat del col·legi, per tal d’aconseguir un col·legi econòmicament sostenible, sense 

haver de reduir o suprimir cap dels serveis actuals. 

· Gestió del patrimoni del Col·legi, amb la implantació de Plans de Manteniment, reordenació i      

aprofitament dels espais i dels edificis. 

· Establir canals de comunicació efectius entre el Col·legi i els col·legiats a través del qual poder  

conèixer de forma ràpida i efectiva les demandes, problemes i necessitats del col·lectiu. 

 

Captació dels nous graduats 

· Promocionar altres perfils i sortides professionals del col·lectiu més enllà del visat i la DO, com a  

projecte de futur professional i oferir garanties de cobertura col·legial (Quantity surveyor, Facility   

management, Docència, Recerca, Bim Manager, Tècnics en sostenibilitat......). 

· Acompanyament en noves especialitats professionals dins el sector: responsabilitats, funcions, etc. 

· Difusió i promoció dels millors treballs fi de Grau. 

 

Vocacions 

· Difusió de la professió en les escoles i instituts, amb programes informatius i de col·laboració. 

· Participació en convenis de desenvolupament de projectes amb escoles de Formació Professional i 

mòduls formatius relacionats amb el sector de la construcció. 

· Promocionar un Premi a nivell escolar per iniciar el coneixement del sector de la construcció. 

Per un Col·legi 4.0: 

COL·LEGIATS 



Formació i postgraus 

· Continuar amb la subvenció de la formació. 

· Programa de formació amb perspectives de futur. Formació per la millora professional i en nous 

camps d’intervenció (Eficiència energètica, manteniment, rehabilitació, BIM Manager, etc.) 

· Promocionar la certificació professional. 

· Programar postgraus amb titulació oficial emesa per universitats (UdG, UVic, UPC, UB, etc.) 

· Potenciar intercanvis professionals amb altres col·legis. (Jornades tècniques, congressos, etc.) 

· Potenciar la formació transversal (negociació, emprenedoria, màrqueting, etc.) 

 

Programaris tècnics 

· Programació de formació adaptada a nous mitjans tecnològics d’accés i de difusió 

· Desenvolupament i implantació de programari tècnic i aplicatius per facilitar el treball professional 

(Nou Apartot, programa Geo-referència Cadastre, etc.) 

· Ampliació de les funcions de l’Oficina Virtual, i la implantació efectiva del 100% del visat virtual. 

· Adquisició i implantació de nou programari per les feines administratives i de gestió del Col·legi com 

a entitat. 

 

Gabinet Tècnic 

· Potenciar el Gabinet Tècnic, per continuar dotant d’eines als col·legiats, facilitant i millorant l’exercici 

de la  professió (Guia de redacció de projectes, plecs de condicions, etc.) 

· Recopilació i actualització continua de la normativa vigent d’aplicació. 

Per un Col·legi 4.0: 

TECNOLOGIA 



Presència als estaments 

· Participar i col·laborar en projectes promocionats d’altres estaments del territori. 

· Difondre la imatge corporativa en Ajuntaments i Consells Comarcals en l'àmbit de les nostres competències. 

 

Accions i campanyes socials 

· Participació i assistència en actes públics organitzats per entitats socials. 

· Organització d’activitats i jornades de treball per la promoció de la Igualtat de la dona en la construcció. 

· Organització d’activitats per la promoció del Col·legi. 

· Convenis amb entitats socials. 

 

Professional Sènior 

· Establir un grup de treball amb professionals sèniors per la difusió del seu coneixement als nous col·legiats. 

· Promocionar el traspàs del seu coneixement i experiència a través d’articles tècnics.  

Per un Col·legi 4.0: 

SOCIETAT 



Estructura de comunicació 

· Actualització de la imatge corporativa i de comunicació del Col·legi. 

· Fer conèixer a la societat i a la ciutadania tot allò en el que som competents. 

· Nova pàgina web. 

· Actualització dels canals de comunicació i difusió de les activitats del Col·legi i del col·lectiu a través 

de les noves tecnologies (xarxes socials, etc). 

· Implantació de noves tecnologies de  comunicació i consulta entre el col·legiat/col·lectiu i el Col·legi. 

(Skype, internet, etc). 

· Estructurar processos de comunicació i organització d’actes organitzats pel Col·legi. 

· Promocionar l’Edifici de la Punxa, amb la Sala Principal i la sala d’exposicions com a locals de       

disponibilitat pública per a tot tipus d’actes. 

· Crear nous actes de trobada dels col·legiats per intercanvi d’experiències personals i professionals 

en les diferents seus. (Jornades Nadalenques, temps de Flors, Fires de Sant Narcís, Festes de      

Primavera, etc.)  

· Potenciar l’organització de viatges, fires tècniques i trobades entre col·legiats 

· Jornades tècniques de difusió i comunicació de cases comercials i clústers professionals. 

 

Publicacions 

· Promoció i difusió de la Revista La Punxa. 

· Altres publicacions de contingut tècnic-professional. 

 

Actes de difusió 

· Organització d’actes festius de difusió, promoció entre industrials, cases comercials, i altres agents. 

· Organització d’un possible premi de reconeixement professional. 

Per un Col·legi 4.0: 

COMUNICACIÓ 



Per un Col·legi 4.0: 

JUNTA DE GOVERN 
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PER UN COL·LEGI 4.0 
SEGUIM TREBALLANT! 




