PLA D’ACCIÓ
B+S
BaseTIS - Base Technology & Information Services, S.L.

1. Dades de l’organització
Nom:

Basetis (Base Technology &Information Services, S.L.)

Breu descripció:

Basetis és un equip de persones amb una marcada voluntat de transformació social
que realitzem serveis en el camp de les tecnologies de la informació i de la
consultoria.

Dades de contacte

Passeig de Gràcia 92, 1er 1a i 1er 2a
930 160 320
basetis@basetis.com
www.basetis.com

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

23/06/2017

2. Dades del Pla d’Acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció:
Des de l’àrea Social vam promoure el 2017 l’adhesió de Basetis al Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat
i algunes accions puntuals per millorar aspectes de la nostra organització. El 2019, anem més enllà i
impulsem el present Pla d’Acció amb la col·laboració d’altres àrees transversals de Basetis (Environment,
Experiences i Communication) i equips de suport (ERP, Design, Administration).
Les accions descrites són majoritàriament de definició i redacció de polítiques en matèria social i ambiental
i la seva difusió per millorar la consciència de les persones que treballen amb nosaltres i motivar-les a
actuar. Per dur-les a terme, des de Social, les persones responsables cerquem i coordinem aquestes
col·laboracions amb els diferents equips de treball, que de requerir actuacions tecnològiques ho fan
mitjançant sprints de deselvolupament
Data de publicació del Pla d’Acció:

07/06/2019

Vigència del Pla d’Acció:

31/12/2019

Pla o plans d’acció anteriors:

-

3. Objectiu del Pla d’Acció
Punt de partida del Pla d’Acció:
El present Pla d’Acció parteix d’algunes de les conclusions del Pla de Responsabilitat Social Corporativa
(RSC) que s’ha elaborat a Basetis al llarg dels darrers mesos. Hem prioritzat algunes de les accions
derivades d’aquest pla d’RSC per tirar-les endavant aquest 2019.
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Propòsit principal del Pla d’Acció:
Aquest Pla d’Acció permet a Basetis avançar cap a alguns dels Objectius del Desenvolupament Sostenible
(ODS) definits per les Nacions Unides. Concretament, les accions aquí descrites poden emmarcar-se dins
dels següents ODS:






1 – Fi de la pobresa
10 – Reducció de les desigualtats
12 – Promoció i consum responsables
13 – Acció pel clima
17 – Aliances per assolir els objectius

Totes aquestes accions, a més, permeten a Basetis avançar en el seu propòsit d'empènyer el canvi social
descrit a la seva missió:
Thinking of people
Developing trust
Commititing services
Pushing social change

4. Descripció de les actuacions
1. Nom de l’actuació:

Anàlisi de proveïdors

Objectius d’aquesta
actuació:

Fomentar els hàbits de consum
responsables dins de l’empresa i
conscienciar a les persones que hi
treballen.

Breu descripció:

Analitzar els proveïdors actuals de Basetis des de l’òptica del consum
responsable i la sostenibilitat. Fer una cerca d’altres proveïdors locals, de
proximitat, inclusius, cooperatius, etc. que permetin cobrir les nostres
necessitats d’una manera més sostenible. Fer formacions i ajudar a les àrees més
implicades a donar preferència als proveïdors més responsables.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

https://www.basetis.com/ca/compromis-social
Tipus d’actuació:

X Ambientals
☐ Socials
X Econòmics
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de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?






5-1 Educació del consum
5-4 Consum responsable de béns i serveis
5-5 Contractació i compra responsables
6-9 Criteris de sostenibilitat i processos de millora contínua
9-1 Estendre la cultura de la sostenibilitat

Persona o àrea responsable:

Àrees Social i Communication

Calendari d’execució previst:

30/06/2019

Recursos humans i/o econòmics:

2-3 persones / Dedicació total d’unes 50 hores

Observacions:

--

Indicador/s:





Publicació del text final del procediment i principis a la intranet i blog de Basetis.
Activar un mòdul d’RSC a la fitxa dels Proveïdors a l’ERP de l’empresa.
Document de l’anàlisi dels proveïdors actuals.
Sessions de formació interna realitzades

2. Nom de l’actuació:

Senyalística

Objectius d’aquesta
actuació:

Promoure hàbits quotidians
sostenibles entre les persones que
treballen a Basetis.

Breu descripció:

Disseny i instal·lació d’enganxines a les oficines amb recomanacions per a que les
persones adoptin hàbits responsables: apagar llums, netejar pissarres, no
utilitzar els wcs com papereres, separar la brossa, material i menjar
reutilitzables, hàbits de civisme...

Més informació
(enllaç):

--
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Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

X Ambientals
X Socials
☐ Econòmics

de continuitat

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?






5-7 Reduir el malbaratament alimentari
5-4 Consum responsable de béns i serveis
5-9 Residus recollits selectivament
7-2 Convivència
9-8 Responsabilitat compartida

Persona o àrea responsable:

Àrees Social i Environment

Calendari d’execució previst:

30/06/2019

Recursos humans i/o econòmics:

2 Persones planificació / 1 Persona disseny / 50 hores de dedicació

Observacions:

--

Indicador/s:


20 models d’adhesius diferents impresos i distribuïts pels diferents espais de les oficines.

3. Nom de l’actuació:

Política de donacions i patrocinis

Objectius d’aquesta
actuació:

Redefinir, redactar i difondre les
polítiques de donacions i patrocinis per
a iniciatives i entitats del tercer sector
així com de l’àmbit cultural, tecnològic i
de lleure.

Breu descripció:

Actualment, les donacions particulars de persones que decideixen implicar-se amb
alguna causa de caire social són recolzades per Basetis, que aplica un factor
multiplicador sobre aquestes donacions. L’acció consisteix en actualitzar aquesta
política, definir criteris per determinar el factor multiplicador, redactar-la, difondre-
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la i motivar a les persones de Basetis a implicar-se en causes socials i donar-ho a
conèixer a la resta de l’equip. Els criteris definits i el procediment també serà
d’aplicació (amb adaptacions) per establir una nova política de patrocinis.
Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

https://www.basetis.com/ca/compromis-social/
Tipus d’actuació:

☐ Ambientals
X Socials
X Econòmics

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?







6-6 Cultura organitzativa
7-1 Qualitat de vida
7-8 Eradicar la pobresa
7-9 Cultura
8-2 Internalitzar els costos socials i ambientals
9-6 Teixit associatiu

Persona o àrea responsable:

Àrea Social

Calendari d’execució previst:

30/05/2019

Recursos humans i/o econòmics:

2 Persones / 40 hores

Observacions:

--

Indicador/s:



Publicació dels textos finals dels procediments a la intranet, blog i welcome pack
Activació de mòduls de donacions i patrocinis a l’ERP, i d’insígnies per reconèixer i donar visibilitat
a les contribucions de les persones a cada causa social
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Col·laboracions pro bono

4. Nom de l’actuació:
Objectius d’aquesta
actuació:

Definir una estratègia per oferir accions
pro bono i donar-la a conèixer.

Breu descripció:

Basetis realitza serveis tecnològics per a entitats o iniciatives amb un impacte social
però que manquen de recursos econòmics o de coneixement. Són els serveis pro
bono que es coordinen des de les àrees Experiences i Social. No obstant, no s’ha
definit una política que permeti a ambdues àrees treballar de manera coordinada
davant d’aquest tipus de serveis. Definir-la, redactar-la i difondre-la és l’objectiu
d’aquesta acció.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

https://www.basetis.com/ca/experiencies/

Tipus d’actuació:

☐ Ambientals
X Socials
X Econòmics

de continuitat

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?






4-1 Ciutat smart al servei de les persones i l’entorn
4-8 Innovació social i tecnològica
8-9 Intensificar la col·laboració publicoprivada
9-6 Teixit associatiu
9-7 Treball en xarxa

Persona o àrea responsable:

Àrees Social i Experiences

Calendari d’execució previst:

31/07/2019

Recursos humans i/o econòmics:

4 Persones / 50 hores

Observacions:

--
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Indicador/s:




Publicació del text del procediment a la intranet i blog.
Activació un mòdul d’Experiences a l’ERP.
Anàlisi de les Experiences Socials actuals i futures
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5. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Anàlisi de proveïdors

Anàlisi de proveïdors

Indicador

Document de proveïdors
responsables, procediment i
principis
Activació d’un mòdul d’RSC
a la fitxa dels Proveïdors a
l’ERP de l’empresa

Valor actual
Data: 06/05/2019

Valor esperat al
cap d’un any:

60%

100%

0%

100%

Anàlisi de proveïdors

2 sessions de formació
interna

0%

100%

Senyalística

20 adhesius distribuïts per
oficines.

30%

100%

50%

100%

50%

100%

Política de donacions i patrocinis

Política de donacions i patrocinis

Publicació dels textos finals
dels procediments a la
intranet, blog i welcome
pack
Activació de mòduls de
donacions i patrocinis a
l’ERP i d’insígnies per
reconèixer i donar visibilitat
a les contribucions de les
persones a cada causa social
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Valor assolit
Data 1r any:

Valor assolit
Data 2n any:
Feu clic per
escriure una
data.

Col·laboracions pro bono

Publicació del text del
procediment a la intranet i
blog

0%

100%

Col·laboracions pro bono

Activació un mòdul
d’Experiences a l’ERP.

30%

100%

Col·laboracions pro bono

Anàlisi de les Experiences
Socials actuals i futures

20%

100%
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6. 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 .1 0

2. Espai públic i mobilitat

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.1 0

3. Qualitat ambiental i salut

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.1 0

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

4.1 0

5. Ús racional dels recursos

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.1 0

6. Bon govern i responsabilitat social

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.1 0

7 . Benestar de les persones

7 .1

7 .2

7 .3

7 .4

7 .5

7 .6

7 .7

7 .8

7 .9

7 .1 0

8. Progrés i desenvolupament

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.1 0

9. Educació i acció ciutadana

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.1 0

10. Resiliència i responsabilitat planetària

1 0.1 1 0.2 1 0.3 1 0.4 1 0.5 1 0.6 1 0.7 1 0.8 1 0.9 1 0.10

7. Col·laboracions i treball en xarxa
Actualment, Basetis realitza serveis pro bono de desenvolupament i manteniment de portals web i
d’aplicacions per a dispositius mòbils per a les següents entitats:





Arrels Fundació – Apps Arrels Fundació i Arrels Localitzador
Sport2Live – App i web per a monitors
Magic Line Sant Joan de Déu – App de la caminada solidària de Barcelona, València i Palma de
Mallorca
Desdelamina – Lloc web

També manté contacte per a la incorporació de persones al nostre equip amb entitats com:





Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR)
Factoría F5
Associació Catalana per a la Promoció de les Persones Sordes
Fundació Formació i Treball

A través de la iniciativa de les persones que treballen a Basetis, l’empresa ha fet donatius o ha col·laborat
amb causes de diverses entitats. Es llisten les donacions del 2018:


Els Petits Valents
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Fundación Soñar Despierto
Fundació Mona
El Lloc de la Dona
Hèlia Dones
Factoría F5
Educational Development Foundation Nepal (EDFON)
Labdoo
48h Open House Barcelona
Petits Detalls
Proactiva Open Arms
Para Los Valientes – Sant Joan de Déu
Hospital Sant Joan de Déu
Magic Line Sant Joan de Déu Barcelona
Aida Books

Basetis és empresa sòcia del CTecno.
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