
 

LINIES D’ACTUACIÓ 2007-2011 

         

COMISSIÓ TÈCNICA  
 

 Convertirem el Col·legi en una àrea Wi-Fi perquè els nostres col·legiats puguin accedir 

a Internet de manera còmoda. 

 Ampliarem les possibilitats del Visat Digital perquè es puguin realitzar telemàticament el 

100% de visats. 

 Treballarem conjuntament amb tots els col·legis catalans, des del Consell català, per 

fer possible el visat en tot el territori, des de qualsevol col·legi. 

 Renovarem i actualitzarem la pàgina web col·legial per potenciar-ne el seu ús 

(descàrrega de documents, normativa, ...) 

 Crearem una oficina fiscal i laboral personalitzada, tant en l’atenció telefònica com en 

la presencial.  

 Ampliarem i millorarem la nostra biblioteca tècnica i dinamitzarem el centre de 

Documentació. 

 Crearem la guia orientativa de contingut de treballs que simplifiqui els tràmits i unifiqui 

els criteris. 

 Potenciarem les consultes dels Arquitectes tècnics al Consorci i a la ITL i organitzarem 

l’Assessoria Tècnica Oberta, per donar suport gratuït a tots els col·legiats i donarem 

resposta a les consultes tècniques on-line. 

 Servei d’atenció a l’A.T 

 Consultes tècniques on-line 

 Organitzarem els cursos gratuïts de divulgació necessaris perquè els col·legiats 

coneguin l’abast del Codi Tècnic, adaptats a la incidència en el nostre treball. I 

realitzarem, també gratuïtament, els cursos i sessions de formació i divulgació 

necessaris perquè els col·legiats coneguin totes les novetats legislatives que influencien 

de manera bàsica en el nostre treball. 

 Com a conseqüència de la nova titulació professional d’enginyers de l’edificació,  

treballarem per a l’adaptació de la nostra professió i dels professionals als nous estudis. 



 

 Seguirem potenciant les eines de suport al professional en l’àmbit de la construcció 

sostenible i el medi ambient. 

 Potenciarem la participació del CAATLL a les agendes 21 locals. 

 Potenciarem àrees de recerca I+D en el marc de la Fundació Institut Tecnològic de 

Lleida. 

 Adequarem els estatuts a les noves necessitats institucionals i a la nova llei de col·legis 

professionals. 

 Intensificarem les nostres relacions amb altres col·legis professionals, universitats, 

organismes, administracions i amb la societat, per impulsar plantejaments globals de 

futur en els seus vessants tècnic i social. 

 Seguirem consolidant i potenciant les entitats que configuren el Col·legi (FUNDACIÓ 

ITL, CONSORCI LLEIDATÀ DE CONTROL, TiQ, SEGURCAT, FUNDACIÓ LLEIDA 

SOLIDÀRIA), amb una gran implicació dels membres de Junta de Govern en el 

seguiment d’aquestes. 

 Volem que sigui fàcil i amable contactar amb el nostre col·legi. 

 Dinamitzarem i actualitzarem la imatge corporativa del CAATLL, millorant la 

correspondència col·legial, amb un disseny més homogeni dels impresos i circulars 

informatives, així com la projecció exterior del CAATLL i de les seves entitats. 

COMISSIÓ DE CULTURA  

 

Revista 

Es realitzarà una actualització de la revista BIC i dels seus continguts, incorporant-hi  

més articles de contingut tècnic i legislatiu, novetats i informació col·legial. També 

promocionarem i premiarem la publicació d’articles dels col·legiats. 

 

Sala Coma Estadella 

 Fins ara l’objectiu fonamental de la Sala Coma Estadella ha estat la divulgació de l’obra 

 dels artistes sense cap finalitat lucrativa. Durant els propers quatre anys s’intentarà buscar 

 un altre fi: es proposa que la Sala s’ofereixi com a intermediària entre l’artista i aquell 

 públic interessat d’adquirir obres d’art, mitjançant la comercialització durant el decurs de 

 l’exposició.  



 

 

Celebracions col·legials 

Continuarem preparant i supervisant l’organització dels actes i festes del col·legi  

- Dinar o sopar de germanor 
- Celebració pare Noel 
- Regals, premis i felicitacions diverses 
- Premi “Amic del Col·legi” 
- Trobades col·legials 

 
Viatges 
 

 S’organitzaran visites i sortides de caire exclusivament tècnic (obres singulars, fires, 

congressos i convencions, ...). 

 

 En els viatges organitzats que realitza el col·legi s’inclourà una visita de contingut 

tècnic i es facilitarà la financiació d’aquests viatges a 6 mesos. 

 
Comissió de Jubilats 

Proposarem la creació d’una Comissió integrada per col·legiats jubilats per tal que ens 

manifestin les inquietuds d’aquest col·lectiu i puguin seguir vinculats al CAATLL.  

 

COMISSIÓ DE D’ASSEGURANCES  

 

Premaat 

Es realitzarà un estudi de les prestacions que percebran els col·legiats que van néixer 

abans de l’any 50 en la seva jubilació. 

 

Assegurança col·legiats 

S’abonarà  una prestació econòmica que compensi la baixa maternal. 

 

Corredoria 

 S’encomanarà un estudi per tal que la Corredoria pugui fer acords de 

col·laboració amb altres empreses, associacions, col·legis, etc... 

 Es fixa com un dels objectius la diversificació de la cartera, ampliant l’oferta en 

altres àmbits d’assegurances. 

 S’endegarà una campanya per tal que els col·legiats s’impliquin i es vinculin 

comercialment amb la Corredoria. 


