ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?
1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom: METROPOLIS CENTRE ESPECIAL DE TREBALL
Breu descripció:
Metropolis CET és un centre especial de treball que impulsa l'activitat laboral de les persones amb
discapacitat i fomenta valors com l'autonomia personal, la igualtat i la diversitat. Mitjançant la
realització de serveix auxiliars, de neteja i logístics, treballa per aconseguir que les persones amb
discapacitat assoleixin un veritable procés d'inserció laboral.
Dades de contacte:
c. Francesc Carbonell, 43
Sarrià - Sant Gervasi / Sarrià
08034 - Barcelona
93 205 83 83
comercial3@metropolisgrupo.com
https://www.metropolisgrupo.com
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 25/01/2016
2. ACTUACIONS DESTACADES
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
Nom de l’actuació

Objectiu CCS

1. Avançar en la responsabilitat social per a aconseguir augments
significatius en la contractació de persones amb discapacitat.

6.7, 7.6, 7.8

2. Mesures de promoció d’igualtat d’oportunitats entre homes

7.7

i dones i de conciliació de la vida laboral, personal i familiar.
3. Incrementar iniciatives internes per a una gestió empresarial més
respectuosa amb el medi ambient

4.7, 10.2

1. Avançar en la responsabilitat social
Breu descripció:
-Conscienciar als nostres clients en el compliment de la LISMI.
-Assessorar-los en matèria de contractació de persones amb discapacitat, donant un pas més en les
seves estratègies de RSC, per eliminar prejudicis i estigmes vers aquest col·lectiu.
-Calculadora web per facilitar a les empreses el càlcul de les mesures alternatives (% reserva quota
social personal amb discapacitat).
-Ser un agent actiu dintre del sector, generant debat, col·laborant amb administracions i entitats
(Federació Catalana Centres Especials de Treball).

1

Beneficis:
Ambientals

X Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: 2017
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 6.7, 7.7, 7.8

2. Mesures de promoció d’igualtat d’oportunitats i de conciliació de la vida laboral
Breu descripció:
-Definició i implementació de totes aquelles mesures que promoguin i millorin les condicions laborals
vers la igualtat d’oportunitats i la conciliació: pla ajustament personal i social , servei atenció 24 hores
dels treballadors/es, puntualitat en l’ingrés de nòmines, assignar llocs de treball pròxims al domicili de
residència.
-Metropolis Centre Especial de Treball va ser guardonada amb el Premi "Barcelona a l'Empresa
Innovadora en mesures de Conciliació i Temps" el 2014.
Més informació:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JE9M2tcu0Dk
Beneficis:
Ambientals

X Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: 2017
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 7.7

3. Gestió empresarial més respectuosa amb el medi ambient
Breu descripció:
-Gestió de residus generats per l’estructura administrativa
-Augment de l’ús de les TIC’s i recursos telemàtics a nivell intern.
-Ús de mitjans electrònics per a la gestió dels serveis i les comunicacions.
- Millorar la sensibilització del personal davant de situacions d'emergència ambiental.
-Incorporació de vehicles híbrids a la flota corporativa
-Metropolis Centre Especial de Treball signa el 2015 l’adhesió al programa Acords Voluntaris per la
reducció de gasos d’efecte hivernacle de l’Agencia Catalana Canvi Climàtic. L’abast de l’adhesió és el
de totes les instal·lacions i serveis (centre especial de treball, vigilància i seguretat, control d’accessos,
neteja i logística), i la flota de vehicles de la seva propietat.
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Explicació Tendències Inventari: El GRUP METROPOLIS, dintre del nostre projecte de RSC, hem
fet una aposta per dur a terme totes aquelles iniciatives que, impulsades des de la nostra organització,
redueixin l’impacte de la nostra activitat sobre el medi ambient. Entre d’altres mesures reflectides al
nostre Pla de Qualitat i MA, durant l’any 2014 vam incorporar un vehicle híbrid per disminuir les
nostres emissions.
Descripció Inventari: A l’inventari s’han inclòs les emissions d’abast 1 relacionades amb el transport
propi, les emissions d’abast 2 derivades del consum d’energia i les emissions d’abast 3 relacionades
amb la generació de residus i el consum d’aigua.
Més informació: https://dtes.gencat.cat/soccc_public/AppJava/public/llistat.do?reqCode=list
Beneficis:
X Ambientals

Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: 2017
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 4.7, 10.2

3. ALTRES DOCUMENTS ESTRATÈGICS
Sistema de Gestió de la Qualitat i del Medi Ambient basat en les normes ISO 9001:2000 i 14001:2004.
http://www.metropolisgrupo.com/themes/metropolis/uploads/politica_qualitat_mediambient.pdf
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