PROGRAMA DE TREBALL DE LA NOVA JUNTA 2019-2023
En nom de la nova junta, us volem donar les gràcies per haver-nos donat recolzament i la vostra
confiança signant els avals per la nostra candidatura.

Volem seguir amb la mateixa il·lusió que quan vam engegar aquest projecte, després de resoldre el tema
econòmic del Col·legi, volem en aquests quatre anys de modernitzar el Col·legi i preparar-lo per el futur,
mirant de rellançar la professió i en concret fent-nos el més visible possible en la societat.
El nostre full de ruta és fruit del intercanvi d’idees que hem tingut amb molts de vosaltres, i que
concretem amb els següents objectius:
OBJECTIUS
Àmbit Econòmic:
-

Seguir amb el control econòmic com fins ara, no estirar més el braç que la màniga.
Presentar cada any l’auditoria corresponent dels comptes.
Seguir amb el rigor econòmic actual.

Àmbit Organitzatiu i Col·legial:
-

Mirar com readaptar-nos als nous temps l’organització del Col·legi
Fer un Col·legi per als col·legiats, procurant que el col·lectiu es mogui i participi en els actes del
Col·legi. Que se’l sentin seu.
Consultar les necessitats dels col·legiats.
Oferir un servei de promoció global i per comarques. (Programar videoconferències)
Adaptar i completar els serveis informàtics i tècnics.
Seguir realitzant cursos de formació.

Àmbit Social:
-

Seguint apropant el Col·lectiu als Promotors, Constructors, Associacions de veïns,
Administradors de finques, Apis, etc. Oferir un servei d’assessorament d’usuaris a particulars.
Implicar el Col·lectiu en les xarxes socials.
El nostre compromís també és continuar amb el recolzament a la Fundació Lleida Solidària, com
a instrument de compromís social i plataforma de difusió del col·lectiu.

Àmbit Institucional:
-

Col·laborar amb les institucions locals i comarcals ( Diputació, Ajuntaments, Universitat, etc)
Crear convenis de col·laboració mútua amb col·lectius afins (CAATEE Barcelona, CAATEE Girona,
CAATEE Tarragona, etc) per tal que puguem gaudir dels seu serveis.

Tant mateix, restem oberts als vostres suggeriments i propostes, ens comprometem a estudiar-les i si
s’escau, afegir-les als nostres objectius.

