PLA D’ACCIÓ
B+S
Col·legi de Graduats Socials de
Barcelona

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom: Col·legi de Graduats Socials de Barcelona
Breu descripció: El Col·legi de Graduats Socials de Barcelona és la institució que té la seva raó de ser en
defensar la professió de graduat social i en dotar-lo de les eines, formació i informació per tal de fer-lo el millor
expert en matèria laboral, de Seguretat Social i fiscal.
Agrupa les províncies de Barcelona, Lleida i Girona. La seu central està al carrer Còrsega, 227-229 de Barcelona.
Té delegacions a LLeida (Gran Passeig de Ronda, 164, pral.) i Girona (Tomàs Mieres, 5 1º, desp.1-2).
Dades de contacte:
Còrsega, 227-229 de Barcelona.
Tel. 933833380
colegio@graduados-sociales.com
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022:
7 de febrer de 2017

2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ
Breu descripció del procés d’elaboració:
Després d’informar a la Junta de Govern, es crea un grup de treball que inclou tot el personal de la seu col·legial
de Barcelona. Elaborem un document intern per implicar i sensibilitzar els membres d’aquest col·legi professional,
promocionant que les iniciatives les puguin traslladar del despatx a casa seva i arreu.
Amb el Pla d’Acció recollim mesures que creiem factibles i que per tant, els nostres col·legiats puguin dur a terme
en els seus despatxos professionals.
Data d’aprovació del Pla d’acció:
14 de juny de 2017
Vigència del pla d’acció:
Un any (prorrogable)
Personal implicat:
Tots els treballadors del Col·legi de GSB
Tots els col·legiats i col·legiades.
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3. DIAGNOSI
En aquest Pla d’Acció el Col·legi es troba en una fase inicial, però de fet, la idea és desenvolupar les mesures que
hem establert en aquest Pla d’Acció, duent-les a terme, promocionant-les i alhora, proposant-ne de noves per als
següents anys.
Aquest pla és tant sols l’inici d’un camí que volem anar eixamplant amb més i millors mesures de sostenibilitat per
una ciutat que és la nostra, Barcelona. I volem implicar, per suposat, tot el nostre col·lectiu.

4. FINALITAT
La finalitat del nostre Pla d’acció és prendre consciència i fer partícips al màxim de persones possibles, de la
necessitat imperiosa de fer sostenible la nostra ciutat, però en definitiva, el nostre planeta.
Compartir i potenciar aquests valors sostenibles serà la nostra tasca i la traslladarem a tot el nostre col·lectiu de
graduats i graduades socials per tal que també ho facin seu.
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5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
5.1. NOM DE L’ACTUACIÓ: RECICLEM EL PAPER
Objectiu/s:
Consum responsable de paper orientat a reciclar-lo en els contenidors de reciclatge que hem
instal·lat.

Breu descripció:
-

Reduirem el consum de paper, reciclant el paper usat per una cara per fer bloc de notes.

-

Impressions a dues cares, a ser possible.

-

Reciclar en els contenidor de reciclatge tot el paper emprat a la seu col·legial.

-

Promoció de l’ús de la “Finestreta Única”. Els col·legiats poden fer tràmits i modificacions
d’adreces, etc. de manera telemàtica.

Podeu afegir-hi una foto o un enllaç amb més informació

Beneficis esperats:

Actuació:

_x Ambientals
__ Socials
_x Econòmics

__ d’innovació
_x de millora
__ de continuïtat

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

Persona o àrea responsable: Gerència.
Calendari d’execució previst: Juny – maig 2018
Recursos humans i econòmics: Responsable d’Administració.
Les despeses seran les de la recollida i destrucció del paper en els contenidors.
Observacions:
Amb l’extracció de dades de Comptabilitat i Compres de material.
Amb dades de Kgs. de paper reciclat que ens donin les empreses proveïdores dels contenidors.
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Indicador/s:
Mesurar el consum anual de paper/any
Proveïdors de contenidors de paper ens facilitarà els Kgs. que reciclem/any
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:
Reduïr el consum de paper.
Unitats paper blanc (A480GR.) demanades anualment: 150.000 fulls (300 paquets de 500 fulls)
VALOR ESPERAT AL CAP D’UN ANY: 140.000
Augmentar el paper a reciclar ens els contenidors perquè tot el paper emprat ja per les dues cares
anirà als contenidors, no a la paperera.
Mitjançant tres proveïdors de contenidors de reciclatge, el volum de paper que reciclem a l’any ve a
ser de 584 Kg.
Tot el residu de paper que produïm és traslladat al gestor autoritzat per la Junta de Residus de la
Generalitat de Catalunya, pel seu aprofitament ecològic. Així ens ho fan constar els nostres
proveïdors.
VALOR ESPERAT AL CAP D’UN ANY: 600 Kg.
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5.2. NOM DE L’ACTUACIÓ: RECICLEM EL PLÀSTIC
Objectiu/s:
Reciclar en el contenidor groc totes les ampolles d’aigua que emprem.

Breu descripció:
Consumim 7488 ampolles d’aigua de 50cl./any
Són 112 Kgs de plàstic a l’any que a partir d’ara reciclarem al contenidor groc, de reciclatge de
plàstics.
Els taps d’aquestes ampolles els entreguem a diverses iniciatives socials d’ajuda a gent sense
recursos.

Podeu afegir-hi una foto o un enllaç amb més informació

Beneficis esperats:

Actuació:

_x Ambientals
_x Socials
__ Econòmics

_ d’innovació
_x de millora
__ de continuïtat

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

Persona o àrea responsable: Gerència.
Calendari d’execució previst: Juny – maig 2018
Recursos humans i econòmics: Responsable d’Administració.
Observacions:
Amb l’extracció de dades de Compres de material.

Indicador/s:
Mesurar el Kgs. de plàstic que som capaços de reciclar al contenidor groc.
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:
112 Kgs de plàstic/any
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6. AVALUACIÓ
Indicadors de seguiment

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

Actuació

Indicador

Valor esperat
de l’indicador al
cap d’un any

Estat actual

1r any

2n any

Mesurar el consum de paper anual

Nombre d’unitats (paper blanc A4
80gr.) demanades anualment (cada
unitats té 500 fulls)

140.000 fulls

150.000 fulls

140.000?

?

Mesurar els kgs. de paper reciclat en els
contenidors de l’oficina

Kgs. Paper reciclat total/any

600 Kgs.

580 Kgs.

600 ?

?

Mesurar els Kgs. de plàstic que som capaços de
reciclar a l’oficina

Kgs. plàstic reciclat total/any

112 Kgs.

O kgs.

112?

?

7. RELACIÓ AMB EL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT

Principals objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat que es contemplen el pla
d’acció
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

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

8. COL·LABORACIONS I TREBALL EN XARXA

Amb quins altres sectors i col·lectius realitzeu projectes compartits? Quin projectes són?

9. OBSERVACIONS

