ACCIÓ DE GOVERN
El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona és una
Corporació de Dret Públic que té com a finalitats i funcions les establertes en els art. 6 i 7
dels Estatuts col·legials.
Els membres de la Junta de Govern es compromet a actuar d’acord amb els principis ètics i
les regles de conducta següents, recollits en el Codi de Bon Govern col·legial:
a) El respecte als Estatuts del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers
d’Edificació de Tarragona, la Llei de Col·legis Professionals de Catalunya vigent, altres
disposicions autonòmiques i estatals que siguin aplicables per raó de la matèria i pels
acords dels òrgans de govern del Col·legi. Incorporant el compliment d’aquestes regles en
el seu funcionament.
b) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis defensant els interessos generals
amb honestedat, objectivitat, imparcialitat, confidencialitat, austeritat i proximitat al
col·legiat i a la ciutadania.
c) Treballar per a promoure la plana ocupació dels col·legiats i l’equilibri territorial i
competencial, apropant els serveis a la ciutadania i distribuint-los en el territori de forma
equitativa.
d) Promoure el diàleg amb les administracions i organitzacions, públiques o privades,
incentivant el compromís del treball conjunt vers la professió, com també amb altres
Col·legis Professionals.
e) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i
arbitrarietat en la presa de decisions.
f) Tota informació obtinguda per l’exercici de les seves competències pròpies del càrrec es
respectarà la normativa de protecció de dades de caràcter personal i sobre competència
deslleial, comptant amb les degudes garanties legals.
g) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries per
a una actuació independent i no condicionada per conflictes d'interessos privats, propis o de
terceres persones, prohibint el favoritisme i l’exercici d’autoritat en benefici propi. No
acceptant de qualsevol obsequi de valor, favor o servei que se'ls pugui oferir per raó del
càrrec o que pugui comprometre l'execució de llurs funcions.
h) L'ajustament de la gestió i l'aplicació dels recursos a la legalitat pressupostària i a les
finalitats per a les quals s'han concebut, articulant comissions de control i seguiment del
pressupost i la liquidació dels exercicis sota els principis de transparència i legalitat.
i) Creació de mecanismes per la formulació de suggeriments i reclamacions com a mitjà
d’aprofundir en la participació i comunicació amb els col·legiats, i mantenir reunions amb
els col·legiats per tal de millorar els serveis col·legials.
j) Creació de mecanisme de control pel compliment d’aquests principis.
Tarragona, octubre 2018
La Junta de Govern del COAATT

