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VALENT

Perquè és un equip que treballa per 
ser motor de canvi de la Delegació

OBERT Powerful
Suitable for all categories 

business and personal 
presentation

ÚTIL

Perquè no és, sino que 
fa amb ferma i 

autèntica decisió

A tot el ecosistema d’ actors on
es donen les sinèrgies
per generar innovació



Eixos principals de la nostra feina com a Delegació

TRANSFORMACIÓ

COMUNICACIÓ 
I PARTICIPACIÓ

REPRESENTACIÓ

IMPULS DE 
LA PROFESSIÓ
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cap a una Delegació d’ arquitectes 5.0 del XXI, a on el col·legiat trobi respostes als nous reptes
1er Eix: TRANSFORMACIÓ

CONEIXEMENT I 
ANÀLISI INICIAL

PROPOSTES 
DE CANVI 

PARTICIPATIVES

INTERN 
Diagnosi de la situació de punt de partida de la 
Delegació: estructura organitzativa i recursos.

GESTIÓ
Eliminar tot allò que sigui un malbaratament 
de recursos (materials, econòmics o de temps) 
a la Delegació.
Centralitzar el “backoffice” a la seu, 
participant en el disseny dels processos, a partir 
de les necessitats de l’ usuari del Vallès.
Repartir recursos al territori per a que els el 
serveis arribin als llocs que estiguin més lluny.

EXTERN
Estudi 360º del ecosistema que ens afecta per conèixer 
com evolucionar el model de negoci de l’ arquitectura. 

SERVEIS DELEGACIÓ
En general els ESPAIS, continguts i formants 
s’adaptaran segons el resultat de l’ estudi inicial i la 
participació dels nostres col·legiats

SENSIBILITZACIÓ
Fer més visible el compromís del COAC amb els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible en les 
accions que és determinin

QUÉ NECESSITEN ELS COL.LEGIATS?           QUÉ DEMANA EL NOSTRE ENTORN A LA PROFESSIÓ?
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En el Vallès Oriental i Occidental i dins del COAC
2on Eix: REPRESENTACIÓ

CONEIXEMENT I 
ANÀLISI INICIAL

PROPOSTES 
PARTICIPATIVES

De tota la diversitat dins de la professió de l’ arquitectura: de gènere, d’ edat, d’idees, de 
models d’exercici de la professió, en totes les activitats, actes, formació, grups... que es 
facin des de la delegació

Conèixer i adaptar la funció i tasques de les corresponsalies i/o estudiar d’ altres models

PARTICIPACIÓ, en coordinació amb el COAC, PER DEFINIR com i què volen transmetre en el nostre territori:, 
Quines administracions locals, quin és el valor compartit que genera el COAC?

Establir estratègies per la col·laboració activa d'actors de les anomenades “cinc hèlixs” per a la 
col·laboració i l'intercanvi d'idees, on es donen totes les sinèrgies necessàries per generar INNOVACIÓ i 
EVOLUCIÓ: sector públic, sector privat, sector acadèmic/investigador, societat civil i medi ambient.
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Tant interna com externa
3er Eix: COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

CONEIXEMENT I 
ANÀLISI INICIAL

PROPOSTES 
DE CANVI 

PARTICIPATIVES

FONAMENTADA EN: TRANSPARÈNCIA, PARTICIPACIÓ MULTIDIRECCIONAL, DIFONDRE EINES I CONEIXEMENT.

Conèixer el Pla de Comunicació actual i quines eines tenim a l’ abast per a la Delegació.

Elaborar si cal, un Pla de comunicació tant intern com extern

Desenvolupar una Plataforma de comunicació pels treballadors i el col·legiat
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4rt Eix: IMPULS DE LA PROFESSIÓ

CONEIXEMENT I 
ANÀLISI INICIAL

PROPOSTES 
DE CANVI 

PARTICIPATIVES

QUINS SON ELS REPTES COMUNS?

Conèixer les mancances actuals i reptes dels col·legiats envers el desenvolupament de la professió. 
Identificar i compartir informació estratègica de tendències i models tant a nivell territorial com 
internacional.

Implantar la metodologia de treballar per projectes col·laboratius:

o Per afrontar nous reptes de manera conjunta i, per tant, més eficaç
o Que impulsin la transformació del sector i millorin la competitivitat dels col·legiats. 
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Satisfent les noves i canviants necessitats de les persones en l'ús dels immobles, ja sigui per 
viure-hi o treballar-hi.
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