PLA D’ACCIÓ B+S
ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENTITATS
DE SALUT

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom:

ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENTITATS DE SALUT - ACES

Breu descripció: És la patronal que agrupa tota la sanitat de titularitat privada de Catalunya
Dades de contacte: Anna Zarzosa Güell - Subdirectora
c/. Muntaner 262, 2n, 2na
08021 BARCELONA
TEL 932091992
subdireccio@aces.es
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 07 de febre de
2017

2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ
La nostra proposta de PLA D’ACCIÓ es centra en els següents apartats:
1.- Gestió de residus: apartats 5.8, 5.9 i 5.10
2.- Prevenció de la salut del ciutadà: apartat 7.1, 7.6
3.- Estabilitat laboral i de qualitat: apartat 7.7
4.- Reduir el consum d’energia: apartat 4.3, 10.4
5.- Estalvi d’aigua: apartat 10.6
1.- Gestió de residus: apartats 5.8, 5.9 i 5.10
Aquests apartats fan referència a la gestió eficient dels recursos pel que fa a la gestió dels residus.
2.- Prevenció de la salut del ciutadà: apartat 7.1, 7.6
Apartat destinat a la promoció de la salut al ciutadà mitjançant la medicina preventiva.
3.- Estabilitat laboral i de qualitat: apartat 7.7
Aconseguir una estabilitat laboral i de qualitat adaptada a les necessitats dels treballadors per una
correcta conciliació de la vida laboral, familiar i personal.
4.- Reduir el consum d’energia: apartat 4.3, 10.4
Reducció del consum d’energia promovent que es facin auditories energètiques per poder ser més
eficient energèticament.
5.- Estalvi d’aigua: apartat 10.6
Tenir un bon sistema d’estalvi d’aigua fent una bona planificació de la gestió.
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El nostre compromís és fer difusió del COMPROMIS CIUTADÀ PER A LA SOSTENIBILITAT 2012 – 2022
entre els nostres associats i recollir les seves propostes.
Data d’aprovació del Pla d’acció: 22 de juny de 2017
Vigència del pla d’acció: fins a 31 de desembre 2017
Personal implicat: Associats de l’ACES i ACES

3. DIAGNOSI
El PLA D’ACCIÓ es troba en fase de planificació. L’organització està plenament conscienciada pel
que fa a la sostenibilitat i disposada a col·laborar amb totes les actuacions engegades per
l’Ajuntament i/o qualsevol altre organisme públic amb aquest objectiu.
Els motius es concreten en que formen part de l’actuació responsable com organització i defensa de la
sanitat privada.

4. FINALITAT
Contribuir a la millora de la sostenibilitat, col·laborar amb l’Ajuntament i analitzar les possibles
propostes de millora de gestió, qualitat i costos dels centres associats.
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5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
5.1. NOM DE L’ACTUACIÓ: Gestió de residus

Objectiu/s: Fer difusió i recollir les dades de la gestió de residus.

Breu descripció: Es farà un comunicat a tots els associats informant de la nostra adhesió al
COMPROMIS CIUTADÀ PER A LA SOSTENIBILITAT 2012 2022. I de l’adscripció del nostre compromís
a l’àmbit de la GESTIÓ DE RESIDUS.
Es demanarà informació del estat de situació de cada centre pel que fa a la gestió de residus, costos,
responsable (si no el tenen, demanar que el nomenen), estat de possibles contractes amb empreses
externes...
S’assumirà el compromís de confidencialitat per part d’ACES i dels seus possibles col·laboradors amb
respecte a les dades aportades pels centres.

Beneficis esperats:

Actuació:

_x_ Ambientals
_x_ Socials
_x_ Econòmics

__ d’innovació
__ de millora
_x_ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
Apartats: 5.8, 5.9 i 5.10

Persona o àrea responsable: ACES
Calendari d’execució previst: Anual
Recursos humans i econòmics: Els que siguin precisos sense cap dedicació exclusiva.
Observacions:

Indicador/s: Evolució de la recollida de dades de la gestió de residus
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 50%
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5.2. NOM DE L’ACTUACIÓ: Prevenció de la salut del ciutadà

Objectiu/s: Promoció de la salut del ciutadà

Breu descripció: Fer difusions sobre la medicina preventiva cap al ciutadà i els beneficis que
aquesta comporta.

Beneficis esperats:

Actuació:

__ Ambientals
_x_ Socials
_x_ Econòmics

_x_ d’innovació
__ de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
Apartat: 7.1, 7.6

Persona o àrea responsable: ACES
Calendari d’execució previst: Anual
Recursos humans i econòmics: Els que siguin precisos sense cap dedicació exclusiva.
Observacions:

Indicador/s: Mesurar el nombre de visites de medicina preventiva efectuades en el període indicat.
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 60%
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5.3. NOM DE L’ACTUACIÓ: Estabilitat laboral i de qualitat

Objectiu/s: Aconseguir estabilitat laboral i de qualitat

Breu descripció: Vetllar per les necessitats reals dels treballadors per una correcta conciliació de la
vida laboral, familiar i personal.

Beneficis esperats:

Actuació:

__ Ambientals
_x_ Socials
_x_ Econòmics

_x_ d’innovació
__ de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
Apartat: 7.7

Persona o àrea responsable: ACES
Calendari d’execució previst: Anual
Recursos humans i econòmics: Els que siguin precisos sense cap dedicació exclusiva.
Observacions:

Indicador/s: Mesurar el grau de satisfacció dels treballadors/es.
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 50%
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5.4. NOM DE L’ACTUACIÓ: Reduir el consum d’energia
Objectiu/s: Reducció consum d’energia.

Breu descripció: Promoure les auditories energètiques per poder ser més eficient energèticament i
reduir d’aquesta manera el consum d’energia.
Es durà a terme un anàlisi de possibles estalvis i propostes de millora individualitzades per centre.

Beneficis esperats:

Actuació:

_x_ Ambientals
_x_ Socials
_x_ Econòmics

_x_ d’innovació
__ de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
Apartats: 4.3, 10.4

Persona o àrea responsable: ACES
Calendari d’execució previst: Anual
Recursos humans i econòmics: Els que siguin precisos sense cap dedicació exclusiva.
Observacions:

Indicador/s: Mesurar el consum d’energia obtingut.
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 20%
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5.5. NOM DE L’ACTUACIÓ: Estalvi d’aigua
Objectiu/s: Sistema d’estalvi d’aigua.

Breu descripció: Planificació de la gestió de l’aigua per tenir un bon sistema d’estalvi
Es farà un anàlisi de possibles estalvis i propostes de millora individualitzades per centre.

Beneficis esperats:

Actuació:

_x_ Ambientals
_x_ Socials
_x_ Econòmics

_x_ d’innovació
__ de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
Apartats: 10.6

Persona o àrea responsable: ACES
Calendari d’execució previst: Anual
Recursos humans i econòmics: Els que siguin precisos sense cap dedicació exclusiva.
Observacions:

Indicador/s: Mesurar l’estalvi d’aigua que s’ha obtingut.
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 20%
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6. AVALUACIÓ
Indicadors de seguiment

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

Actuació

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

Indicador

Gestió de residus

Evolució de la recollida de dades de la
gestió de residus

50%

Prevenció de la salut del ciutadà

Mesurar el nombre de visites de
medicina preventiva efectuades en el
període indicat.

60%

Estabilitat laboral i de qualitat

Mesurar el grau de satisfacció dels
treballadors/es.

50%

Reduir el consum d’energia

Mesurar el consum d’energia obtingut.

20%

Estalvi d’aigua

Mesurar l’estalvi
obtingut.

20%

d’aigua

que

s’ha

Estat actual

1r any

2n any

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
Possibilitat d’invitar a d’altres entitats associatives de centres sanitaris a participar al nostre PLA.
9. OBSERVACIONS
Felicitacions a l’ajuntament per la iniciativa de tirar endavant amb EL COMPROMÍS CIUTADÀ PER A LA
SOSTENIBILITAT 2012 - 2022

