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1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 

Nom: Fundació Formació i Treball (FiT) 

 

Breu descripció:  

La Fundació Formació i Treball (FIT) fundada el 1992 i promoguda per Càritas Diocesana de 

Barcelona, té com principal objectiu la formació i inserció laboral de persones amb especials dificultats 

personals i sociolaborals per incorporar-se al mercat laboral ordinari. Al servei d’aquest objectiu 

s’emmarca tant l’oferta de formació ocupacional com de treball en la mateixa Fundació. 

El segon objectiu de la Fundació és un projecte que gestiona l’aprovisionament de roba, mobles i 

equipament de la llar per famílies amb pocs recursos derivades de diferents serveis socials (Càritas, 

Ajuntaments, parròquies, altres entitats). 

 

Dades de contacte: 
Formació i Treball, Fundació Privada  

Carrer Llull, 430-438 08930 Sant Adrià de Besòs, Barcelonès  

Tel. 93 303 41 00 Fax. 93 308 46 10 

www.formacioitreball.org 

fit@formacioitreball.org 

 

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

 

2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ  

 

Breu descripció del procés d’elaboració:  
Aquest diagnosi ha estat definit per l’Àrea de Sistema Integrat de Gestió (Qualitat i Medi Ambient) de 

l’Entitat. S’ha realitzat un anàlisi de les actuacions desenvolupades per la Fundació en aquests 

moments i s’ha vinculat aquelles activitats que poden anar emmarcades dins d’aquests paràmetres. 

Anualment, i a través de l’equip de Sistema Integrat de Gestió es farà un seguiment de les activitats 

esmentades. 

 
Data d’aprovació del Pla d’acció: Juny 2017 
 
Vigència del pla d’acció: 2021 
 

Personal implicat: Direcció, Departament de qualitat i medi ambient i Caps d’àrees. 
 
 
 

3. DIAGNOSI 

 
Des de la Fundació Formació i Treball creiem que tothom ha de tenir l’oportunitat de treballar i per 

això, oferim programes de formació i inserció a persones amb dificultats sociolaborals i creem 

activitats econòmiques que generen ocupació per aquest col·lectiu. 

Treballem per una societat més inclusiva, justa i solidària. La nostra missió es basa en atendre, formar 

i facilitar l’accés al mercat laboral a persones en risc o situació d’exclusió social. Al mateix temps ens 
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centrem en gestionar, potenciar i dignificar el Programa d’Entrega Social dirigit a facilitar aliments, 

roba i equipament de la llar a famílies amb escassos recursos econòmics. 

 

4. FINALITAT 

 
El present pla d'acció de la Fundació Formació i Treball pretén presentar en forma resumida els 

objectius a mig termini i les tasques que s'han definit per complir-los. Inclou també una assignació de 

tasques als diferents departaments de FiT i els pressupostos per a cada projecte de treball.  

 

5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 

 

5.1. NOM DE L’ACTUACIÓ: Espai Glories 

Objectiu/s: Doner feina a set persones en risc d´exclusió social, mitjançant la creació d´un espai 
que dinamitzi la zona de Glòries i que puguin gaudir els ciutadans. 
 

Breu descripció: Espai d´oci i relax en mig de la ciutat habilitat amb taules, cadires i gandules per 
fer un descans. L´espai també té activitats de intercanvi de llibres, jocs de taula i jocs pels més 
menuts. 

 

 

 
Beneficis esperats: 
 
__ Ambientals        
_X_ Socials     
_X_ Econòmics   
 

 
Actuació: 
 
__ d’innovació 
__ de millora 
_X_ de continuïtat 
 

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
2.1, 2.4, 7.2, 7.7, 7.8,  
 

Persona o àrea responsable: Enric Falcó 

 

 

 

Calendari d’execució previst: Desembre 2016 – Desembre 2017 

 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
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Recursos humans i econòmics: 7 treballadors d´inserció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingressos 111.377 

Despeses 84.380 

Personal 81.700 

Materials 360 

Publicitat 1200 

Amortitzacions 1.120 

Resultat 26.997 

 
Indicador/s: Opinions dels usuaris de l´espai Glòries en un llibre de registres. 
 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: Obtenir comentaris de satisfacció dels usuaris de 
l´espai. 

 

5.2. NOM DE L’ACTUACIÓ: Bici Amiga 

Objectiu/s: Creació de llocs de treballs per a col·lectius que pateixen alt grau de vulnerabilitat a 

través de la creació d´un aparcament vigilat de bicicletes, que també ofereix un taller de reparació i 

compra de bicicletes de segona mà.  

 

Breu descripció: Aconseguir un a ciutat amable i segura per a l’ús de bicicletes a través d’aquest 

aparcament vigilat. Un espai sostenible que també ofereix un taller de reparació i compra de 

bicicletes de segona mà i alquilar de bicicletes. 

Bici amiga del c. Numància 153 i Bici amiga davant del Campus Diagonal-Besòs (UPC).  

http://bicipark.org/ 

 
Beneficis esperats: 
 
_X_ Ambientals        
_X_ Socials     
_X_ Econòmics   

 
Actuació: 
 
__ d’innovació 
_X_ de millora 
_X_ de continuïtat 



  

 

 

   5  

  

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
2.6, 7.7, 7.8 
 

Persona o àrea responsable: Enric Falcó 

 

Calendari d’execució previst: Bici Amiga Numància: Abril 2014 – Permanent 

Bici amiga davant campus UPC: Setembre 2017 – Desembre 2019 

 

Recursos humans i econòmics: Bici Amiga Numància: 2 persones d´inserció. 

Bici amiga davant campus UPC: 3 persones d´inserció. 

 

 Bicipark 
UPC 

Bicipark 
Numància 

Ingressos 26.186 97.622 

Despeses 71.675 129.401 

Personal 50.984 108.417 

Materials 1.673 2.519 

Despeses local 4.600 6.208 

Despeses 
financeres 

1.049 540 

Serveis exteriors 1.488 468 

Tributs 444 1.200 

Publicitat 600 3.793 

Amortitzacions 8.497 2.476 

Altres 2.340 3.780 

Resultat -45.489 -31.779 
 

 
Indicador/s: Abonaments i contractes d´inserció. 
 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 500 abonaments i 5 persones contractades 
d´inserció. 

 

 

5.3. NOM DE L’ACTUACIÓ: PVZ Sant Andreu i PVZ Collserola 

Objectiu/s: Generar 8 llocs de treball per a persones en risc d´exclusió social i 2 llocs de treball per 
a personal d´estructura. 

 

Breu descripció: Gestió dels Punts Verds de zona Sant Andreu i Collserola, amb taller de valorització 
per reaprofitar diferents fraccions evitant que es reconverteixin en rebuig. 

 

Beneficis esperats: 
 
_x_ Ambientals        
_x_ Socials     
_x_ Econòmics   
 

Actuació: 
 
__ d’innovació 
__ de millora 
_x_ de continuïtat 
 

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

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
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5.8, 5.9, 5.10, 7.7, 7.8 

Persona o àrea responsable: Enric Falcó 

 

Calendari d’execució previst:  

 

Recursos humans i econòmics: 8 persones d´inserció i 2 persones d´estructura 

 

Ingressos 257.211 

Despeses 216.372 

Personal 213.826 

Tributs 350 

Altres 2.196 

Resultat 40.839 
 

 

 

5.4. NOM DE L’ACTUACIÓ: FITstorming 

Objectiu/s: Cercar la generació de llocs de treball a partir de la transformació de materials de 
rebuig que arriben i són recollits per la Fundació, en nous productes o Serveis sostenibles que aportin 
valor a la societat.  

 

Breu descripció: Desenvolupar idees a nivell de prototip i briefing amb l’objectiu d’allargar el cicle 
de vida útil del residu, és a dir, de materials usats com fusta, cartró, ferralla… i productes diversos: 
parells de sabates desaparellades, roba, etc. Cercant idees de productes i serveis per crear llocs de 
treball de manera sostenible.  És un projecte que cerca la generació de llocs de treball a partir de la 
transformació de materials de rebuig, ara en desús, en nous productes o serveis sostenibles que 
aportin valor a la societat. En els projectes presentats hi col·laboren estudiants de disseny de la 
Universitat de Barcelona (UB) per tal de desenvolupar idees a nivell de prototip, briefing i viabilitat 
econòmica, amb l’objectiu d’allargar el cicle de vida útil del residu, és a dir, de materials usats com 
fusta, cartró, ferralla... i productes diversos: parells de sabates desaparellades, roba, etc. 

 
FiT storming 2016-17 
https://www.youtube.com/channel/UCBxdBXtHqE1dKv3BVFzCEMw 

  

Beneficis esperats: 
 
_x_ Ambientals        
_x_ Socials     
_x_ Econòmics   
 

Actuació: 
 
__ d’innovació 
__ de millora 
_x_ de continuïtat 
 

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
5.1, 5.8, 5.9, 5.10, 8.5 
 

https://www.youtube.com/channel/UCBxdBXtHqE1dKv3BVFzCEMw
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
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Persona o àrea responsable: Elisenda Payan 

 

Calendari d’execució previst: Juliol 2013 - Permanent 

 

Recursos humans i econòmics:  Una persona coordinadora del projecte 

 

 

5.5. NOM DE L’ACTUACIÓ: D´INS Escola, Restaurant i Càtering i D´INS campus. 

Objectiu/s: Realitzar cursos de formació per a capacitar professionalment a persones en risc 

d´exclusió social i que puguin treballar com a empleat/des en establiments de restauració.  

Creació de llocs de treball per a persones en risc d´exclusió social tant a D´INS Restaurant com a 

D´INS Càtering. 

Busquem potenciar l’alimentació equilibrada i saludable, reduir el malbaratament alimentari i 

promoure el consum de proximitat.  

 

Breu descripció: Escola d’hostaleria bàsica dedicada a la formació i inserció laboral. El projecte 

consisteix en la realització d’itineraris formatius i d’inserció sociolaboral dirigit a col·lectius en risc 

d´exclusió social, amb l’objectiu de capacitar-los professionalment com a empleats/des en 

establiments de restauració. Els itineraris inclouen formació tecnicoprofessional, pràctiques laborals 

en empreses i seguiment individualitzat per aconseguir la inserció laboral a l’empresa externa.  

http://www.formacioitreball.org/escola-dhostaleria-dins/ 

 

 
Beneficis esperats: 
 
_x_ Ambientals        
_x_ Socials     
_x_ Econòmics   
 

 
Actuació: 
 
__ d’innovació 
_x_ de millora 
_x_ de continuïtat 
 

 
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
3.5, 5.5, 5.7, 7.7, 7.8, 10.5 
 

http://www.formacioitreball.org/escola-dhostaleria-dins/
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
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Persona o àrea responsable: D´INS Escola-Restaurant i D´INS Campus: Olga Ochoa 

D´INS Càtering: Mónica Maeso 

Calendari d’execució previst: D´INS Escola-Restaurant: Març 2013 – permanent 

D´INS Càtering: 2015 – permanent 

D´INS Campus: 2016 – permanent 

Recursos humans i econòmics: D´INS Escola-Restaurant: 2 persones d´inserció i els alumnes que 

estan en itinerari formatiu i 12 persones d´estructura. 

D´INS Càtering: Varia segons el servei, entre 1 i 20 persones d´inserció. 

D´INS Campus: 7 persones d´inserció i 3 persones d´estructura. 

 

 

D´INS escola, restaurant i 
càtering 

Ingressos 593.373 

Restauració 468.336 

Formació 125.037 

Despeses 592.394 

Personal 333.407 

Transports 931 

Materials 206.138 

Despeses local 5929 

Despeses financeres 5.572 

Serveis exteriors 4.241 

Tributs 555 

Publicitat 5.085 

Amortitzacions 27.848 

Altres 2.688 

Resultat 979 
 

 
Indicador/s: Diners destinat a cursos i Ingressos.  
 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 125.000€ destinat a cursos i 468.000€ d´ingressos. 
 

 

5.6. NOM DE L’ACTUACIÓ: Valorització de residus 
 

Objectiu/s: Augmentar els llocs de treball d'inserció i les activitats formatives i d'acompanyament 

als treballadors d'inserció, augmentar els projectes de col·laboració amb altres Entitats i reforçar les 

activitats relacionades amb el tractament del productes donats (restes i tares) a la seu de Sant Adrià.  

 

D´INS UPC 

Ingressos 488.830 

Despeses 358.195 

Personal 124.363 

Materials 173.203 

Despeses local 12.240 

Despeses financeres 15.197 

Serveis exteriors 3.600 

Tributs 1.200 

Publicitat 1.300 

Amortitzacions 26.012 

Altres 1.080 

Resultat 130.635 
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Breu descripció:  

TRIA DE ROBA, BOSSES I SABATES, JOGUINES, MOBLES I VOLUMINOSOS PER A LA SEVA 

REUTILITZACIO.  

La roba nova provinent de donacions de particulars i empreses del sector, es recullen, es classifiquen 

i es trien per a la seva reutilització posterior. La roba triada té com a destinació, la comercialització a 

nivell local a través de la xarxa de botigues Farcells, la donació a famílies i/o particulars que 

participen en el programa d’entrega social o l’exportació. La roba en mal estat, es ven com a retalls 

pel seu ús en la indústria auxiliar (neteja, ....).  

Les joguines noves i usades, provinents de donacions de particulars a través dels punts verds de les 

deixalleries municipals de Barcelona, també es recullen, es classifiquen i es trien per a la seva 

reutilització posterior. Una petita part de les joguines (no aprofitables) es desmunten per a la gestió 

particularitzada dels ses components com a residu.  

Els mobles i voluminosos es reben provinents de donacions de particulars i empreses, es recullen, es 

classifiquen i es condicionen en el Taller de Mobles per a la seva reutilització posterior.  

El resultant de la comercialització de roba, bosses, sabates, joguines i mobles serveix per a finançar 

l’activitat d’inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió social. 
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Actuació:  
 
__ d’innovació 
_x_ de millora 
_x_ de continuïtat 
 

Beneficis esperats:                    
 
_x_ Ambientals        
_x_ Socials     
__ Econòmics   
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Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 

5.5, 5.8, 5.9, 5.10, 7.7, 7.8, 8.5 

 

Persona o àrea responsable: Cap de serveis: Enric Falcó, Responsable transporte: Josep Baduell, 

Responsable donacions: Raquel Poch, Responsable sabateria i taller de mobles: Elisenda Payan, 

Responsable tendes: Marisa Pereira. 

 

 

 BOTIGUES i TRIA MOBLES 

Ingressos 2.560.697 332.098 

Despeses 1.466.681 625.782 

Personal 942.798 524.109 

Transports 15.000 27.299 

Materials 146.760 10.677 

Despeses local 197.661 2.370 

Despeses financeres 6.036 3.143 

Serveis exteriors 61.743 32.540 

Tributs 11.305 1.186 

Publicitat 7.080 205 

Amortitzacions 16.976 6.844 

Altres 61.322 17.409 

Resultat 1.094.016 -293.684 

 

Calendari d’execució previst: Permanent 

Recursos humans i econòmics: Transporte: 7 persones d´inserció i 4 persones d´estructura. 

Donacions: 18 persones d´inserció, 3 persones d´estructura. 

Sabateria: 5 persones d´inserció i 1 persona d´estructura. 

Taller de mobles: 3 persones d´inserció i 4 persones d´estructura.  

Tendes: 18 persones d´inserció i 16 persones d´estructura 

 

Indicador/s: Quilos de roba, sabates i joguines processats. Quilos de mobles ingressant a tria. 

Persones contractades d´inserció 

 

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 710.000 Kg de roba, sabates i joguines processats. 

670.000 Kg de mobles ingressant a tria. 2 persones mes contractades d´inserció. 

 

 

5.7. NOM DE L’ACTUACIÓ: Projecte Labora 

Objectiu/s: - Afavorir el desenvolupament personal, professional i intraemprenedor de les persones 

en igualtat de condicions i la consolidació i el creixement de les organitzacions, posant en l’eix 

central de les seves activitats els bagatges competencials i el capital de coneixements del seu 

equip humà. 

- Vetllar pel desenvolupament personal i professional i la inclusió social de les persones, 

principalment, de les que tenen més dificultats per accedir al mercat laboral. 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
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- Assolir l’encaix entre l’oferta del lloc de treball i la millor candidatura, treballant de forma 

individualitzada les competències transversals dels usuaris i usuàries. 

- Millorar la taxa d’ocupació de les persones en risc d’exclusió social a la ciutat de 

Barcelona. 

 

Breu descripció: El programa Làbora treballa per al foment de l´ocupació i, apropa a les persones 

en situació de vulnerabilitat al mercat laboral. El projecte, facilita que empreses i entitats tinguin 

accés a una borsa de candidatures on, ben segur, hi trobaran la persona que millor s´ajusta a les 

seves necessitats de contractació laboral. La orientació, la formació i l´acompanyament que es fa de 

cada persona, sempre seguint els criteris d´ocupació per competències, són la garantia del seu èxit. 

El Làbora vincula l´empresa a un programa amb compromís i responsabilitat social que afavoreix la 

igualtat d´oportunitats entre la ciutadania. 

http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/menuitem.931633495bcd6167b4f7b4f7a2ef8a0c/index4

222.html?vgnextoid=c51d96b0aa819410VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=c51d96b0aa

819410VgnVCM1000001947900aRCRD&lang=ca_ES? 

 

Beneficis esperats: 
 
__ Ambientals        
_x_ Socials     
__ Econòmics   
 

Actuació: 
 
__ d’innovació 
_x_ de millora 
_x_ de continuïtat 
 

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
7.7, 7.8 
 

Persona o àrea responsable: Susana Zayas 

 

Calendari d’execució previst: 2014 - Permanent 

 

Recursos humans: 8 persones d´estructura de FiT. 

Cost total del projecta per any: Ajudes a la contractació: 34.392€. Ajudes per la ocupabilitat i 
prospecció: 259.344€. 

 

Indicador/s: Numero de persones contractades. 
 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 290 persones contractades. 
 
 

http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/menuitem.931633495bcd6167b4f7b4f7a2ef8a0c/index4222.html?vgnextoid=c51d96b0aa819410VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=c51d96b0aa819410VgnVCM1000001947900aRCRD&lang=ca_ES?
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/menuitem.931633495bcd6167b4f7b4f7a2ef8a0c/index4222.html?vgnextoid=c51d96b0aa819410VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=c51d96b0aa819410VgnVCM1000001947900aRCRD&lang=ca_ES?
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/menuitem.931633495bcd6167b4f7b4f7a2ef8a0c/index4222.html?vgnextoid=c51d96b0aa819410VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=c51d96b0aa819410VgnVCM1000001947900aRCRD&lang=ca_ES?
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
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5.8. NOM DE L’ACTUACIÓ: Projecte Impulsa´t 

Objectiu/s: - Aconseguir la millora integral de les capacitats i competències bàsiques i Transversals 

dels participants, mitjançant un acompanyament, per garantir que, a més de l’aprenentatge tècnic 

professional, siguin persones preparades per al compliment d'un treball (responsabilitat, valor del 

treball,….).  

- Millorar la formació dels nostres beneficiaris mitjançant monogràfics formatius de caràcter tècnic 

professional, que els converteixin en més competitius.  

- Empoderar a les persones per liderar el seu procés de recerca i manteniment de lloc de feina. 

Augmentat la seva autonomia i capacitat de reacció front les adversitats.  

-  Potenciar el servei d’intermediació dels treballadors/es d’inserció, com a col·lectiu preferent de la 

Fundació.  

Breu descripció: El Impulsa't és un programa d’acompanyament intensiu personalitzat i de millora 

de la ocupabilitat dels participants dels projectes de la Fundació i de les Entitats “Amigues”, que els 

permetrà fer el pas al món laboral accedint en condicions d’igualtat al treball ordinari. L’objectiu és 

millorar el seu perfil competencial, a partir de formacions d’aprofundiment tècnico-professional, amb 

el desenvolupament d'accions per  intensificar la intermediació laboral i aconseguir una inserció de 

qualitat. A més, és un projecte dirigit a la recerca de noves eines metodològiques, potenciant 

projectes innovadors en aquest camp. 

http://www.formacioitreball.org/impulsat/ 

 

Beneficis esperats: 
 
__ Ambientals        
_x_ Socials     
__ Econòmics   
 

Actuació: 
 
__ d’innovació 
__ de millora 
_x_ de continuïtat 
 

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
7.7, 7.8 
 

Persona o àrea responsable: Marina Arnau 

 

Calendari d’execució previst: Maig 2014 - permanent 

 

Recursos humans i econòmics: 4 persones d´estructura de FiT. 

Cost total del projecte per any: 12.000€ 

 

Indicador/s: Tutories realitzades, Numero de Contractes temporals (inferiors a 2 mesos), 

Contractes estables (superiors a 2 mesos), Persones contractades.  

 

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:  350 tutories realitzades, 120 Contractes temporals 

(inferiors a 2 mesos), 60 Contractes estables (superiors a 2 mesos), 100 Persones contractades. 

 

 

5.9. NOM DE L’ACTUACIÓ: Balanç Global 

http://www.formacioitreball.org/impulsat/
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
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Objectiu/s: Avaluació constant dels indicadors definits per la Fundació.  

 

Breu descripció: Avaluació dels projectes i serveis de la Fundació en termes socials, ambientals, 

econòmics. Les activitat de caire social afecten a totes aquelles vinculades als usuaris que até la 

Fundació, així com els voluntaris i treballadors que en formen part. Les de caire ambiental van 

dirigides als serveis. I els indicadors econòmics estan vinculats a totes les activitats que desenvolupa 

la Fundació.  

 

Beneficis esperats: 
 
_x_ Ambientals        
_x_ Socials     
_x_ Econòmics   
 

Actuació: 
 
__ d’innovació 
__ de millora 
_x_ de continuïtat 
 

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
6.2, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 8.9, 9.7 
 

Persona o àrea responsable: Albert Alberich 

 

Calendari d’execució previst: 1986 - permanent 

 

Recursos humans i econòmics: Direcció i Departament d’Administració. Pressupost Anual  

 

Indicador/s: Persones ateses, Persones que treballen en empresa externa, Contractes 

d’inserció, Famílies ateses en el Programa d’Entrega Social, Quilos de roba recollits.  

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:   
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6. AVALUACIÓ 

Escolliu els indicadors més significatius del pla que permetin avaluar el grau de compliment dels objectius d’aquest. Recolliu les dades actuals (si es pot) de cadascun 
d’aquests indicadors. 
Anualment, heu d’enviar la graella actualitzada a la Secretaria de Barcelona + Sostenible.  

 

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 

Projecte Impulsa´t Tutories realitzades 

Contractes temporals  

Contractes estables 

Persones contractades 

350 

120 

60 

100 

338 

100 

40 

90 

  

Projecte labora Persones contractades 290 250   

D´INS escola, restaurant, càtering Cursos 

Ingressos 

125.000€ 

468.000€ 

99.000€ 

341.000€ 

  

Valorització de residus Quilos de roba, sabates i joguines 

recollits 

Quilos de mobles ingressant a tria 

Persones contractades d´inserció 

710.000Kg 

 

670.000Kg 

55  

648.000Kg 

 

622.000Kg 

51  

  

BiciPark Numància i UPC Numero d´abonaments 

Persones contractades d´inserció 

500 

5 

200 

2 
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Balanç global Persones en itinerari 

Persones que treballen en empresa 

externa 

Contractes d’inserció  

Famílies ateses en el Programa 

d’Entrega Social 

Tones de roba recollits 

3800 

760 

 

410 

6000 

 

4.600Tns 

3487 

693 

 

192 

5448 

 

3.907Tns 

  



  

 
 

7. RELACIÓ AMB EL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 

 

Aquest diagnosi ha estat definit per l’Àrea de Sistema Integrat de Gestió (Qualitat i Medi Ambient) de 

l’Entitat. S’ha realitzat un anàlisi de les actuacions desenvolupades per la Fundació en aquests 

moments i s’ha vinculat aquelles activitats que poden anar emmarcades dins d’aquests paràmetres. 

Anualment, i a través de l’equip de Sistema Integrat de Gestió es farà un seguiment de les activitats 

esmentades. 

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 

 

Fundació Intermèdia – Projecte Centre de noves oportunitats 

Fundació privada Escola Vicenciana – Taller pre laboral Jahibé 

Fundació privada Llegat Roca i Pi - Taller pre laboral San Isidre 
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