
 

 

 

COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 
2012-2022 
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PLA D’ACCIÓ (Data: Novembre 2014) 
 

 

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

Breu descripció: 

 

22@Network bcn és una associació empresarial sense ànim de lucre 
compromesa amb la dinamització de 22@, districte d'innovació. Facilitant la 
integració de les organitzacions i els seus professionals a les dinàmiques del 
22@. Fomentant la interacció i fent xarxa. Aprofundint en la relació amb el 
barri del Poblenou per un benefici comú. 22@Network, treballant per un 
teixit productiu ric, complex i dinàmic. 

 

Dades de contacte: 

 

Llull, 321-329 
Edifici CINC 
08019 Barcelona 

Secretaria Tècnica 
Tel. 93 266 18 91 
info@22network.net 

 

2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ  

 

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022:  

17 de Novembre de 2014  

 

 

Breu descripció dels continguts del document:  

El document recull una breu explicació de les tres mesures del pla d’acció: 

- Certificació energètica d’edificis 

- Pla de reducció de residus 

- Pla de RSC 

 

Breu descripció del procés d’elaboració:  

 

La proposta del pla d’acció parteix de la Comissió d’Empresa i Medi Ambient, 
que ha valorat per aquest primer any l’execució de tres mesures que 
incideixen en tres àmbits en els que pot mostrar un perfil avançat, com són 
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la gestió energètica (àmbit en que el districte disposa d’infraestructures 
pròpies avançades), la gestió de residus en oficines, i la responsabilitat 
social corporativa. 
 

 

Vigència del pla d’acció: 2015 
 
 

3. ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT 

 

Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís ciutadà per 

la Sostenibilitat.  

 

Nom de l’actuació Línies d’acció 

1. Certificació Energètica edificis Rehabilitació 

Energètica (4.3.) 

2. Pla de reducció de residus Cap al residu zero 

(5.8.) 

3. Pla de RSC Cultura Organitzativa 

socialment i 

ambientalment 

responsable (6.6.) 

4. NOPARO.ORG, suport als joves del 222 6.4, 7.8, 8.3 i 9.9 

 

 

4. PRINCIPALS OBJECTIUS I LÍNIES D’ACCIÓ 

 

Per tenir una visió global dels objectius i línies que contempleu a aquest pla d’acció, 

indiqueu-les al següent quadre: 

 

 

Objectiu Línies d’acció 

1. Biodiversitat 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

2. Espai públic i mobilitat 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 

3. Qualitat ambiental i 

salut 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 

4.  Ciutat eficient, 

productiva i d’emissions 

zero 

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 

5. Ús racional dels 

recursos 

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 

6. Bon govern i 

responsabilitat social 

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 

http://80.33.141.76/ag21/attachments/article/24/COMPROMIS_22.pdf
http://80.33.141.76/ag21/attachments/article/24/COMPROMIS_22.pdf
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7. Benestar de les 

persones 

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 

8. Progrés i 

desenvolupament 

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 

9. Educació i acció 

ciutadana 

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 

10. Resiliència i 

responsabilitat 

planetària 

10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 

 

 

5. RELACIÓ DE LES ACTUACIONS 

Nombre total d’actuacions contemplades al pla d’acció: 3 

 

5.1 CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS 

Objectiu/s:  
Reduir el consum energètic dels edificis d’oficines del districte; estimular la 
formació i ocupació en el sector de les reformes energètiques dels edificis; 
estimular la monitorització del consum energètic dels edificis. 

 
L’objectiu és tenir un 50% de les seus corporatives certificades a finals de 
2015. 
Acord amb el Districte de Sant Martí. 
 

Breu descripció:  

S’ofereix a les empreses associades la possibilitat de fer una certificació de 
la seva seu, de manera gratuïta. Addicionalment s’ofereix un pla de millores 
per tal de millorar la seva qualificació mitjançant una fórmula d’estalvi 
compartit. 

En paral·lel es recull informació sobre els edificis ja certificats per tal 
d’elaborar un inventari a nivell d’associació i poder plantejar objectius 
mesurables. 

 

Beneficis esperats: 

 

X  Ambientals       Socials      X  Econòmics   

 

 

Actuació: 

 

En curs      Proposta de millora/ampliació        X Nova actuació 

 

 

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la 

Sostenibilitat: 
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Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero; Rehabilitació energètica d’edificis  

4.3 

 

 

Càrrec o àrea responsable: Comissió d’Empresa i Medi Ambient, en 
col·laboració amb les empreses Pich-Aguilera i Felca. 

Calendari d’execució previst: any 2015 

Recursos humans i econòmics: Coordinació i difusió de la campanya a través 
de la secretaria tècnica de l’associació. Les tasques de certificació a càrrec 
de les empreses Pich Aguilera i Felca. 

  

 
 

5.2 PLA DE REDUCCIÓ DE RESIDUS 

Objectiu/s:  

Reduir la generació de residus en el sector oficines, mitjançant l’elaboració 
de plans de reducció. 

 
L’objectiu és poder fer plans de reducció al menys a dos edificis corporatius 
durant el curs 2014 – 2015 
Breu descripció:  
Elaboració de plans de reducció de residus per a grans seus  corporatives 
(màxim 3) del districte 22@, en col·laboració amb el programa de reducció 
de residus de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

Beneficis esperats: 

 

X Ambientals       Socials      Econòmics   

 

 

Actuació: 

 

En curs      Proposta de millora/ampliació        X Nova actuació 

 

 

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la 

Sostenibilitat: Us racional dels recursos; implantar models de gestió per avançar 

cap al residu 0, plans de prevenció i reducció des de l’origen. 

5.8 

 

 

Càrrec o àrea responsable: Secretaria Tècnica en coordinació amb 
Ecoinstitut 

 

Calendari d’execució previst: 2015 
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Recursos humans i econòmics:  

 

Observacions:  

Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, Hàbitat Urbà, Medi 
Ambient i Serveis Urbans. 

 

 

 

5.3 PLA DE RSC 

Objectiu/s:  

Partint de les necessitats socials que detectem al territori (districte 22@) 
s’elaborarà un projecte d’acció social on les empreses que formen part del 
22@ Network podran col·laborar en la millora social del districte 22@.  
 

Breu descripció:  

1. Detectar les necessitats del territori a nivell social 

2. Proposta i selecció del projecte 

3. Execució del projecte 

4. Raport i avaluació de resultats 

 

 

Beneficis esperats: 

 

Ambientals       X Socials      Econòmics   

 

 

Actuació: 

 

En curs      Proposta de millora/ampliació        X Nova actuació 

 

 

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la 

Sostenibilitat: Bon govern i responsabilitat social. Desenvolupar en les 

institucions, les entitats i les empreses una cultura organitzativa socialment i 

ambientalment responsable. 

6.6 

 

 

Càrrec o àrea responsable: Secretaria Tècnica en coordinació amb Fundació 
IRES 

 

Calendari d’execució previst: 2015 
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5.5 NOPARO.ORG, suport als joves del 22@ 

 

Breu descripció:  

La Fundació IReS i l’Associació d’Empreses i Institucions 
22@Network bcn han presentat el projecte NOPARO.ORG per tal de 
treballar conjuntament per un col·lectiu de risc del districte: els joves que 
viuen en situacions de vulnerabilitat. Així, amb el suport del teixit 
empresarial del districte, impulsaran aquest projecte que apel·la a la 
responsabilitat social de les empreses del 22@. 

La Fundació IReS, ha presentat el projecte NOPARO.ORG, destinat a 
potenciar les capacitats dels joves en situacions vulnerables del districte i 
millorar les seves competències gràcies a les accions de RSC de les 
empreses del districte. La col·laboració de les empreses s’establirà a través 
una plataforma innovadora que permetrà disposar d’un tast de 
coneixements, d’oficis, de formacions, de visites a empreses i 
d’experiències de vida, que oferiran als joves del barri una nova 
oportunitat. 

El projecte, oferirà també un retorn social a les empreses en tres línies; 
l’impacte del projecte en aquests joves, l’impacte en els treballadors que 
han participat en el projecte i, per últim, l’impacte de les accions del 
projecte en l’eina Core Balance. Una eina innovadora de la Consultora ISR 
Consulting que permet mesurar el comportament sostenible i el bon 
govern corporatiu del teixit empresarial, per tal de garantir la confiança de 
les accions, la transparència, el lideratge ètic, etc. 

http://fundacioires.org/noticies/noparo-org-suport-als-joves-del-22/ 

Acord amb 22@Network per fomentar la RSC al districte 

L’Associació d’Empreses i Institucions 22@Network bcn i la Fundació IReS 
han signat un acord de col·laboració per impulsar conjuntament accions de 
Responsabilitat social al districte i per impulsar el projecte NoParo.org 
destinat a treballar conjuntament pels joves que viuen en situacions de 
vulnerabilitat al districte. 

L’Associació d’Empreses i Institucions 22@Network bcn té com a funcions 
la dinamització de 22@, districte d’innovació, facilitant la integració de les 
organitzacions i els seus professionals a les dinàmiques del 22@, 
fomentant la interacció i fent xarxa i impulsant l’esperit emprenedor com a 
generador d’ocupació i d’alts nivells de competitivitat, innovació i cohesió 
social. 

http://fundacioires.org/noticies/noparo-org-suport-als-joves-del-22/
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La Fundació IReS és una entitat que des de 1969, es dedica a l’atenció 
social, psicològica i educativa de persones en risc d’exclusió social. Amb 
seu al 22@ i una forta implicació en l’acció social al districte, IReS treballa 
amb una metodologia innovadora des de l’apoderament de la persona. 

Conjuntament impulsaran el projecte NoParo.org, que apel·la a la 
responsabilitat social de les empreses del 22@ per treballar conjuntament 
per un col·lectiu de risc del districte: els joves que viuen en situacions de 
vulnerabilitat. 

NoParo.org és una plataforma innovadora de suport social al districte on 
es vinculen les necessitats dels joves en risc d’exclusió social que viuen al 
22@ i les potencialitats de les empreses i persones que treballen al 
districte. 

La col·laboració de les empreses s’establirà a través d’un tast de 
coneixements, d’oficis, de formacions, de visites a empreses i 
d’experiències de vida, on s’oferirà als joves del barri una nova oportunitat, 
treballant des de l’apoderament, fomentant les seves pròpies potencialitats 
i autonomia per tal d’acompanyar-los en el desenvolupament del seu propi 
pla de vida. 

Amb aquesta acció, les empreses participants, alhora que volen contribuir 
a canviar el futur d’aquests joves, volen sensibilitzar sobre les necessitats 
dels col·lectius en risc d’exclusió social i el potencial de l’acció social 
conjunta, apel·lant a la responsabilitat social del districte pel districte. 

http://fundacioires.org/noticies/nou-acord-amb-22network-per-
fomentar-la-rsc-al-22-0/ 

  

 

Beneficis esperats: 

 

X Ambientals       X  Socials      X  Econòmics   

 

 

Actuació: 

 

En curs      Proposta de millora/ampliació        X Nova actuació 

 

 

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la 

Sostenibilitat: 6.4, 7.8, 8.3  i 9.9 

 

 

Càrrec o àrea responsable: Fundació IReS 

 

http://fundacioires.org/noticies/nou-acord-amb-22network-per-fomentar-la-rsc-al-22-0/
http://fundacioires.org/noticies/nou-acord-amb-22network-per-fomentar-la-rsc-al-22-0/
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Calendari d’execució previst: 2015 

 

Recursos humans i econòmics:  

 

 

 

6. INDICADORS DE SEGUIMENT 

 

Indiqueu d’una manera fàcil com mesureu el grau d’acompliment de l’actuació: 

 

Actuació Indicadors 

Valor de 

l’indicador 

en data: 2014 

Certificació Energètica d’edificis Número de 
certificacions emeses  

0 

 

Pla de reducció de residus Número de plans 
efectuats 

0 

Pla de RSC (en funció del 
projecte triat) 

- 

   

   

   

 

 

 

 

7. COMENTARIS / ACLARIMENTS 

 

Nombre d’entitats membres de 22@Network bcn també signants: 

 

Barcelona Activa – Ajuntament de Barcelona 

CIMPRESS (abans Vistaprint) 

Delibera - Serveis de Participació Interactiva  

Fundació IRES 

Fundació Politècnica de Catalunya 

GRUPO AGBAR 

IAAC (Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya) 

Centre Tecnològic LEITAT 

http://www.barcelonactiva.cat/
http://cimpress.com/
http://www.delibera.info/
http://www.fundacioires.org/
http://www.fpc.upc.edu/
http://www.aiguesdebarcelona.es/
http://www.iaac.net/
http://www.leitat.org/
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Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (UB) 

Twentytú 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 

Universitat Pompeu Fabra (UPF) 

Valkiria Hub 

http://www.il3.ub.edu/
http://www.twentytu.com/
http://www.uoc.edu/
http://www.upf.edu/
http://www.valkiriahub.com/

