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 febrer de 2017

2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
Elaboració del Pla d’Acció per part de l’ACES.
Presentació del Pla a la Junta Directiva de l’ACES el dia 13 de març amb la seva aprovació.
Posteriorment presentació del Pla a l’Assemblea General de l’ACES el 10 d’abril.

Data de publicació del Pla d’acció:

13 d’abril de 2018

Vigència del Pla d’acció:

Fins a 31 de desembre de 2018

Pla/plans d’acció anterior/s:

Pla d’acció 2017

3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
L’organització continua 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.
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4. Finalitat
Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció:
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: Promoció de la salut del ciutadà
Objectius:

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

Breu descripció:

Incorporar articles a les revistes de medicina dels centres, notícies a les pantalles
de la sala d’espera, difusió de díptics, etc...
En èpoques d’estiu, com per exemple les onades de calor, establir consells per
part del centre com beure força aigua, en cas de trobar-se malament presentar-se
al seu metge el més aviat possible, etc... Establir hàbits saludables.

Més informació (enllaç):

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
7.1, 7.6

Persona o àrea responsable:

ACES

Calendari d’execució previst:

Anual

Recursos humans i/o econòmics:
Observacions:

Indicador/s:

S’han adherit un 2% i volem promoure un augment d’adhesió.

Mesurar el nombre de visites de medicina preventiva efectuades en el període indicat.
Mesurar el nombre de publicacions fetes. Recollir els actes mèdics realitzats.
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5.2 Nom de l’actuació: Estabilitat laboral i de qualitat
Objectius:

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

Breu descripció:

Mesurar el grau de satisfacció dels treballadors/es mitjançant procediment
intern, com per exemple amb l’avaluació del desenvolupament anual o amb
estudi psicosocial realitzat.

Més informació (enllaç):

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
7.7

Persona o àrea responsable:

ACES

Calendari d’execució previst:

Anual

Recursos humans i/o econòmics:
Observacions:

Indicador/s:

S’han adherit un 1% i volem promoure un augment d’adhesió.

Número d’estudis psicosocials realitzats
Grau de satisfacció dels treballadors/es avaluat mitjançant procediment intern.
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5.3 Nom de l’actuació: Reducció del consum d’Energia
Objectius:

Establir mesures per ser més eficients
energèticament.

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.
ACES facilitarà el llistat d’empreses adherides a BCN + Sostenible, les quals fan
auditories energètiques.

Més informació (enllaç):

Guia “Rehabilita’m! Fes-me eficient i saludable”

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
4.3, 10.4

Persona o àrea responsable:

ACES

Calendari d’execució previst:

Anual

Recursos humans i/o econòmics:
Observacions:

Indicador/s:

L’objectiu és promoure un augment d’adhesió per part dels socis.

Nº d’auditories energètiques realitzades
Pla de mesures en eficiència energètiques dutes a terme
Mesurar el consum d’energia al llarg dels mesos, i observar l’evolució.
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5.4 Nom de l’actuació: Estalvi d’aigua
Objectius:

Planificació de la gestió de l’aigua per tenir un
bon sistema d’estalvi

Breu descripció:

Es farà un anàlisi de possibles estalvis i propostes de millora individualitzades
per centre.

Més informació (enllaç):

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
10.6

Persona o àrea responsable:

ACES

Calendari d’execució previst:

Anual

Recursos humans i/o econòmics:
Observacions:

Indicador/s:

Volem promoure un augment d’adhesió.

Nº de centres que han adoptat mesures
Mesurar l’estalvi d’aigua obtingut (des de l’aplicació de la mesura fins a desembre de
2018).
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5.5 Nom de l’actuació: Formació contínua
Realitzar formació sobre sostenibilitat
(energia, gestió de residus, manipulació
de pacients...)

Objectius:

Breu descripció:

Realitzar formació específica als treballadors del centre amb tot el ventall de
formació que ofereix Ultreia per tots els socis, tant cursos oberts, in company,
subvencionats, on line, etc...

Més informació (enllaç):

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
9.4, 9.10

Persona o àrea responsable:

ACES

Calendari d’execució previst:

Anual

Recursos humans i/o econòmics:
Observacions:

Indicador/s:

Volem promoure un augment d’adhesió.

Mesurar el nombre d’assistents a les formacions realitzades.
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5.6 Nom de l’actuació: Mobilitat sostenible
Objectius:

Fer sostenible el desplaçament de tots els
clients interns i externs que es dirigeixen al
Centre, així com dels propis treballadors.
Fer xerrades de conscienciació des de l’ACES
per tots els socis amb la col·laboració d’ATM.

Breu descripció:

Es durà a terme accions en el centre per promoure una mobilitat més sostenible a
la ciutat de Barcelona. Com accions que es poden realitzar es contemplen:
- Disposar d’aparcaments de bicicletes en el centre, o disposar d’un espai
específic per guardar-les i comunicar-ho al personal extern i intern.
Guixetes de bicicletes plegables.
- Promoure els desplaçaments comuns dels treballadors (crear una xarxa,
per exemple).
- Substituir els cotxes d’empresa per vehicles elèctrics.
- Donar facilitat d’aparcament als treballadors.

Més informació (enllaç):

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
4.6, 4.7

Persona o àrea responsable:

ACES

Calendari d’execució previst:

Anual

Recursos humans i/o econòmics:
Observacions:

Indicador/s:

Mesurar les accions portades a terme.
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6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Indicador

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

Estat actual
Data: 12/03/18

Promoció de la salut del ciutadà

Mesurar el nombre de visites de
medicina preventiva efectuades en el
període indicat. Mesurar el número de
publicacions fetes. Recollir els actes
mèdics realitzats.

60%

2%

Estabilitat laboral i de qualitat

Número d’estudis psicosocials
realitzats
Grau de satisfacció dels treballadors/es
avaluat mitjançant procediment intern.

50%

1%

Reducció del consum d’Energia

Nº d’auditories energètiques
realitzades
Pla de mesures en eficiència
energètiques dutes a terme
Mesurar el consum d’energia al llarg
dels mesos, i observar l’evolució.

20%

0%

Actuació

1r any
Data:

2n any
Data:
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Estalvi d’aigua

Nº de centres que han adoptat mesures
Mesurar l’estalvi d’aigua obtingut (des
de l’aplicació de la mesura fins a
desembre de 2018).

20%

Formació contínua

Mesurar el nombre d’assistents a les
formacions realitzades.

60%

Mobilitat sostenible

Mesurar les accions portades a terme.

40%

0%
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7. Relació amb el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
relacionades amb les actuacions del 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 a participar al nostre PLA, com per exemple ATM (Autoritat del
Transport Metropolità) o Ultreia Formació.

9. Observacions
Felicitacions a l’ajuntament per la iniciativa de tirar endavant amb EL COMPROMÍS CIUTADÀ PER A
LA SOSTENIBILITAT 2012 - 2022
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