PLA D’ACCIÓ
B+S
Associació Coordinadora
Sinergia Social

1. Dades de l’organització
Nom:

Associació Coordinadora Sinergia Social

Breu descripció:

La Coordinadora Sinergia Social agrupa i gestiona de forma integral fundacions
territorials d’atenció a les persones i serveis socials, fundacions sectorials
especialitzades en formació i educació per la inserció social i l'ocupació, i també
projectes empresarials amb capacitat de generar ocupació per col·lectius amb
especial dificultat d’accés al treball.

Dades de contacte

Via Laietana, 54, 1er
93 268 22 22
sinergia@sinergia.org
https://sinergiasocial.org/

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

dimarts, 21 / maig / 2019

2. Dades del Pla d’Acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció:
La comissió ad hoc integrada per la direcció tècnica, el departament de projectes, comunicació, qualitat i
d’altres serveis generals, realitza la diagnosis per identificar els punts més significatius de Barcelona +
Sostenible i fa una valoració del que ja teníem implementat a l’entitat. A continuació, l’ actualitza i ho
adapta per a l’adhesió a Barcelona+Sostenible.
Data de publicació del Pla d’Acció:

30 de juny de 2019

Vigència del Pla d’Acció:

3 anys –desembre 2022

Pla o plans d’acció anteriors:

El primer pla de medi ambient de l’entitat es va realitzar
l’any 2010 i s’ha anat actualitzant al llarg de l’última dècada.

3. Objectiu del Pla d’Acció
Punt de partida del Pla d’Acció:
A l’Associació Coordinadora Sinergia Social es considera que cal participar en la protecció del medi
ambient, plantejant-nos la millora continua dels processos que hi tenen incidència. Pel fet de ser una
entitat que aglutina diverses entitats poder traslladar els valors i pràctiques mediambientals i sostenibles a
les persones amb les que treballem, majoria dels quals són infants i joves.
Tot i que la nostra activitat no produeix risc mediambiental, trobem necessari fer-nos conscients, tant des
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del conjunt de l’entitat com fent-ne participar l’usuariat dels nostres serveis, de la necessitat de contribuir
a la millora del medi ambient.
La nostra participació en la cura del nostre entorn pot ser efectiva a través de l’estalvi energètic (llum,
aigua, etc) i amb la disminució, reciclatge i control dels residus que generem. També es té en compte des
dels processos de compres i manteniment i també ser conscients de l’impacte que generem amb les
persones que atenen entitats membres des de la perspectiva de l’atenció i educació.
Fins al moment, s’han desenvolupat accions vinculades a la diagnosi i anàlisi de la despesa de recursos
ambientals, actuacions concretes per a millorar la política ambiental i s’ha fet seguiment d’aquestes
implementacions.
Exemple d’aquestes accions concretes podrien ser:
-Accions de sensibilització a centres i serveis que integren les entitats de la Coordinadora.
-Accions de reducció de consum de paper mitjançant un arxiu digital.
-Augment d’accions per al reciclatge del paper a través de la col·laboració amb el proveïdor ecològic per
tal de garantir el correcte reciclatge del paper que generem.
-Ajustament de la potència energètica amb el proveïdor de referència, garantint un correcte ús de la xarxa.
-Implementació de il·luminació led en alguns centres i serveis per millora la reducció de consums.
-Política de persianes baixades i vacances unificades. Mesures que persegueixen un doble objectiu: estalvi
energètic i conciliació laboral-familiar. Aquestes consisteixen en la unificació d’horaris per a tota plantilla
del centre de gestió.
Propòsit principal del Pla d’Acció:

Objectiu principal: millorar la consciència i el coneixement medi ambiental, així com la
sostenibilitat i la reducció del consum a cada una de les activitats que es duen a terme als centres i
serveis que formen part de la Coordinadora Sinergia Social.
Aquest objectiu es pot desglossar en objectius específics que al mateix temps es volen
desenvolupar a través d’unes actuacions.
OJBECTIUS ESPECÍFICS
Implementació de les
quatre erres: Reciclatge,
reutilització, reducció i
reflexió.

ACTUACIONS
1. Sensibilització i foment per a la
implementació de les quatre
erres.
2. Reducció de consums,
reutilització d’equips i reciclatge
de materials.

Fomentar consum
alimentari racional i de
proximitat.

1. Sensibilització i foment d’un
consum de qualitat i racional
d’aliments.
2. Fomentar el consum racional
d’aliments disminuint el
desaprofitament

Estalvi energètic

1. Sensibilització i foment de
l’estalvi energètic.
2. Optimització del consum elèctric
als centres i serveis
3. Disminuir el consum de
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ACCIONS CONCRETES DE CADA ACTUACIÓ
- Elaboració de material divulgatiu amb
contingut de sensibilització i conscienciació
sobre les 4R.
-Taller de conscienciació sobre les 4R a
usuaris dels centres i professionals de
centres i serveis.
-Gestió sostenible del material d'oficina.
-Contractació de serveis externs que
contemplin en factors de sostenibilitat en
els seus processos , per tal de contribuir a la
millora del medi ambient.
- Elaboració de material divulgatiu amb
contingut de sensibilització i conscienciació.
-Tallers a professionals i usuaris/es per a la
conscienciació sobre el consum d’aliments.
-Compres en proveïdors locals i sostenibles.
-Foment de la dieta mediterrània i de
qualitat.
-Compra granel, evitant els envasos plàstics.
-Elaboració de material divulgatiu amb
contingut de sensibilització i conscienciació.
-Tallers, formacions, material divulgatiu a
professionals i usuaris/es de serveis i
centres.

combustibles i les emissions a
través de introducció de cotxes
híbrids o elèctrics.

Reducció del consum
d’aigua

1. Sensibilització i foment del
consum d’aigua responsable
2. Reduir el consum de l’aigua als
centres i serveis

-Control continuat per al manteniment
preventiu
-Conèixer la certificació energètica i les
mesures d’estalvi d’aparells electrònics.
-Control de les temperatures: calefacció i
aire condicionat.
-Contractació de rèntings que contemplin
l’accés a cotxes híbrids o elèctrics.
-Disminució de la pressió d’aigua d’entrada
de tots els centres i serveis
- Manteniment d’aixetes en bon estat
- Utilitzar dipòsits del WC de consum reduït
o regulable
- Ús eficient dels electrodomèstics

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

Sensibilització i foment per a la
implementació de totes les accions del pla
d’actuació

Objectius d’aquesta
actuació:

Sensibilització i foment per a la
implementació de totes les accions del pla
d’actuació.

Breu descripció:

Aquesta actuació es vincula a la sensibilització i foment de tots els àmbits vinculats
als objectius. Concretament els següents:
-Implementació de les 4R, desenvolupant integrament la quarta “Erra”, que
consisteix en fer reflexionar sobre el medi ambient i la seva cura.
-De consum de qualitat i racional d’aliments.
-D’estalvi energètic.
-De consum d’aigua responsable
Aquesta actuació es materialitzarà a través de l’elaboració de material divulgatiu i sessions
(tallers, formacions, etc) de conscienciació a professionals i usuaris/es, vinculats als àmbits
especificats anteriorment.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació.
S’esperen beneficis
ambientals en primer lloc,
com també d’un estalvi

Tipus d’actuació:

3

de millora

econòmic en reduir el
consum d’aigua i finalment
social, al impactar en
diversos col·lectius (sobre
tot infants i joves) que
reproduiran l’aprenentatge
adquirit i el compromís amb
el medi ambient.

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitatcontribueixen amb aquesta actuació?
1.8/3.5/5.2/5.3/5.7

Persona o àrea responsable:

Direcció tècnica, professionals dels serveis i centres.

Calendari d’execució previst:

Maig 2019, Desembre 2022

Recursos humans i/o econòmics:

El recurs que s’utilitza és el temps del personal i usuaris per
implementar l’actuació.

Observacions:

Per aquesta actuació, es crearà contingut digital com a suport
per material divulgatiu.

Indicador/s:
Formacions i tallers realitzats.
Documents publicats

Les 4R

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

Reduir el consum gestionant de forma
sostenible material dels serveis, centres
i oficines, augmentar la reutilització
d’equips,fomentar el reciclatge de
materials i reflexionar col·lectivament
sobre la sostenibilitat i el medi ambient.

Breu descripció:

L’aplicació de les 4R es pot fer a través de diverses accions concretes que
s’estableixen en aquesta actuació:
-Gestió sostenible del material d'oficina:
 Accions de sensibilitzacions que són transversals a totes les actuacions.
 Contractació de serveis externs que contemplin factors de sostenibilitat en els seus
processos, per tal de contribuir a la millora del medi ambient.
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Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Implementació arxiu digital per la reducció de despesa de paper.
Introducció de protocols de l’ús de les impressores per tal de reduir paper.

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació.
S’esperen beneficis
ambientals en primer lloc,
com també d’un estalvi
econòmic en reduir el
consum d’aigua i finalment
social, al impactar en
diversos col·lectius (sobre
tot infants i joves) que
reproduiran l’aprenentatge
adquirit i el compromís amb
el medi ambient.

Tipus d’actuació:

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitatcontribueixen amb aquesta actuació?
5.1/5.4/5.5/5.6/5.8/5.10

Persona o àrea responsable:

Professionals i usuaris/es dels serveis i centres .

Calendari d’execució previst:

Maig 2019 fins desembre 2022

Recursos humans i/o econòmics:

Els recursos consistiran en la despesa de temps que
destinaran de forma sistemàtica els professionals i usuaris/es .

Observacions:

Escriviu, si s’escau, altres observacions.

Indicador/s:
Percentatge d’estalvi en el consum de paper.
Percentatge de serveis externs que contemplin criteris de sostenibilitat.

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

Consum racional i de qualitat d’aliments

Fomentar el consum racional d’aliments
disminuint el desaprofitament dels
mateixos.
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Breu descripció:

L’actuació s’ha de desenvolupar a través d’accions concretes que fomentin el
consum racional i de qualitat d’aliments disminuint el malbaratament.
Les accions concrets són les següents:
-Compres en proveïdors locals i sostenibles.
-Foment de la dieta mediterrània i de qualitat treballant en els serveis residencials o espais
de menjador a partir de dietes equilibrades elaborades per nutricionistes.
-Compra granel, evitant els envasos plàstics.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació.
S’esperen beneficis
ambientals en primer lloc,
com també d’un estalvi
econòmic en reduir el
consum d’aigua i finalment
social, al impactar en
diversos col·lectius (sobre
tot infants i joves) que
reproduiran l’aprenentatge
adquirit i el compromís amb
el medi ambient.

Tipus d’actuació:

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitatcontribueixen amb aquesta actuació?
5,4/5,7/7.6 /10.5

Persona o àrea responsable:

Professionals i usuaris/es dels centres o serveis.

Calendari d’execució previst:

Maig 2019 fins desembre 2022

Recursos humans i/o econòmics:

Els recursos consistiran en la despesa de temps que
destinaran les persones professionals i usuaris/es a
desenvolupar les accions. Es pot veure un augment de la
despesa econòmica en segons quines compres per millorar la
qualitat de la mateixa. Al mateix temps, si s’aprofiten i es
disminueix el malbaratament es pot disminuir la quantitat
d’aliments que s’han d’adquirir. Finalment, cal tenir en
compte la gestió dels proveïdors en tant que considerarem els
nostres criteris mediambientals com a criteris de contractació
i control dels proveïdors.

Observacions:

Escriviu, si s’escau, altres observacions.
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Indicador/s:
Percentatge de proveïdors Km0
Nombre de proveïdors locals
Percentatge de menús realitzat-revisat per nutricionista
Percentatge de compra realitzada sense bosses (reducció d’envasos)

4.Nom de l’actuació:

Baixem el consum elèctric!

Objectius d’aquesta
actuació:

Optimització del consum elèctric als centres
i serveis

Breu descripció:

Per tal d’aconseguir reduir el consum elèctric als centres i serveis es realitzaran una
sèrie d’accions concretes:
-Control continuat per al manteniment preventiu
-Conèixer la certificació energètica i les mesures d’estalvi d’aparells electrònics.
-Difondre, implantar i supervisar el decàleg de mesures de climatització per evitar
malbaratament energètic. Per a fer-ho, es procurarà control de les temperatures establertes
d’aire condicionat i calefacció.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació.
S’esperen beneficis
ambientals en primer lloc,
com també d’un estalvi
econòmic en reduir el
consum d’aigua i finalment
social, al impactar en
diversos col·lectius (sobre
tot infants i joves) que
reproduiran l’aprenentatge
adquirit i el compromís amb
el medi ambient.

Tipus d’actuació:

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitatcontribueixen amb aquesta actuació?
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5.4/ 10.4/10.7

Persona o àrea responsable:

Professionals i usuaris/es dels centres i serveis.

Calendari d’execució previst:

Maig 2019-desembre 2022

Recursos humans i/o econòmics:

El recurs que s’utilitza és el temps dels professionals i
usuaris/es per implementar l’actuació.

Observacions:
Indicador/s:
Percentatge d’estalvi del consum elèctric
Nombre de controls preventius realitzats per centre de forma anual

5.Nom de l’actuació:

Introduïm vehicles menys contaminants

Objectius d’aquesta
actuació:

Disminuir el consum de combustibles i les
emissions contaminants a través de
introducció de cotxes híbrids o elèctrics.

Breu descripció:

Per tal d’aconseguir reduir el consum de combustibles i les emissions contaminants
es contractaran rèntings que contemplin l’accés a cotxes híbrids o elèctrics.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació.
S’esperen beneficis
ambientals en primer lloc,
com també d’un estalvi
econòmic en reduir el
consum de benzina i
finalment social, al impactar
en diversos col·lectius (sobre
tot infants i joves) que
reproduiran l’aprenentatge
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Tipus d’actuació:

de millora

adquirit i el compromís amb
el medi ambient.

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitatcontribueixen amb aquesta actuació?
4.6/ 4.7

Persona o àrea responsable:

Professional dels centres i serveis.

Calendari d’execució previst:

Maig 2019-desembre 2022

Recursos humans i/o econòmics:

El recurs que s’utilitza és la contractació d’empreses de
rènting que introdueixin vehicles híbrids i elèctrics.

Observacions:
Indicador/s:
Percentatge d’estalvi del consum de combustible.
Nombre de cotxes híbrids o elèctrics.
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6.Nom de l’actuació:

Reduïm el consum d’aigua!

Objectius d’aquesta
actuació:

Reduir el consum de l’aigua als centres i
serveis

Breu descripció:

Per aconseguir l’objectiu de reducció d’aigua al centres i serveis es faran les següents
accions concretes:
-Disminució de la pressió d’aigua d’entrada de tots els centres i serveis
- Manteniment d’aixetes en bon estat
- Utilitzar dipòsits del WC de consum reduït o regulable
- Ús eficient dels electrodomèstics

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació.
S’esperen beneficis
ambientals en primer lloc,
com també d’un estalvi
econòmic en reduir el
consum d’aigua i finalment
social, al impactar en
diversos col·lectius (sobre
tot infants i joves) que
reproduiran l’aprenentatge
adquirit i el compromís amb
el medi ambient.

Tipus d’actuació:

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitatcontribueixen amb aquesta actuació?
10.6/10.7

Persona o àrea responsable:

Professionals i usuaris/es dels centres i serveis.

Calendari d’execució previst:

Maig 2019 fins desembre 2022.

Recursos humans i/o econòmics:

El recurs que s’utilitza és el temps dels professionals i
usuaris/es per implementar l’actuació.

Observacions:

Indicador/s: Percentatge d’estalvi en el consum d’aigua
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5. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Indicador

Valor actual
Data:Feu clic per
escriure una data.

Sensibilització i foment per a la
implementació de totes les accions del
pla d’actuació.

Formacions i tallers realitzats
Documents publicats

Tres documents
publicats
actualment:
-Consum de papers
-Protocol de medi
ambient
-Decàleg de
mesures de
climatitzacióI

Les 4R

Percentatge d’estalvi en el
consum de paper.
Percentatge de serveis
externs que contemplin
criteris de sostenibilitat.

Consum racional i de qualitat d’aliments

Percentatge de proveïdors
Km0
Nombre de proveïdors locals
Percentatge de menús
realitzat-revisat per
nutricionista
Percentatge de compra

Actuació

Valor esperat al
cap d’un any:

Formacions i tallers
realitzats: 1 per
centre/servei i any.
Documents
publicats: mínim 3
(reciclatge,
actualització de
reducció papers i
consum energètic).
Percentatge
d’estalvi en el
consum de paper:
Contractat
10%
proveïdor per al
Percentatge de
reciclatge de paper. serveis externs que
contemplin criteris
de
sostenibilitat:15%
Percentatge de
proveïdors Km0:
Indiqueu el valor
10%
assolit actualment
Percentatge de
enaquesta
proveïdors locals:
actuació.
10%
Percentatge de
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Valor assolit
Data 1r any:Feu
clic per escriure
una data.

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

A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant 1
any.

A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant
2 anys.

A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant 1
any.

A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant
2 anys.

A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant 1
any.

A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant
2 anys.

realitzada sense bosses
(reducció d’envasos)

Baixem el consum elèctric!

Introduïm vehicles menys contaminants

Reduïm el consum d’aigua!

Percentatge d’estalvi del
consum elèctric
Nombre de controls
preventius realitzats per
centre de forma anual

Indiqueu el valor
assolit actualment
enaquesta
actuació.

Percentatge d’estalvi del
consum de combustible.
Percentatge de cotxes
híbrids o elèctrics.

Percentatge
d’estalvi del
consum de
combustible: 9,6%
Percentatge de
cotxes híbrids o
elèctrics: 8,3%

Percentatge d’estalvi en el
consum d’aigua

Indiqueu el valor
assolit actualment
enaquesta
actuació.
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menús realitzatrevisats per
nutricionista:75%
Percentatge de
compra realitzada
sense bossess
(reducció
d’envasos):50%
Percentatge
d’estalvi del
consum elèctric:
5%
Nombre de
controls preventius
realitzats per
centre de forma
anual: 1 per
centre/servei.

A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant 1
any.

A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant
2 anys.

Feu clic per
escriure text.

A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant
2 anys.

Percentatge
d’estalvi del
consum en
combustible: 29%
Percentatge de
cotxes híbrids o
elèctrics: 25%
Percentatge
d’estalvi en el
consum d’aigua:
20%

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

1.10

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

7. Col·laboracions i treball en xarxa
L’Associació Coordinadora Sinergia Social és el cos de gestió de diverses entitats que actuen a diversos
punts del territori. Amb totes elles, es treballa de forma coordinada per aportar-nos mútuament tot el
coneixement i millores continuades que s’apliquen a les diverses entitats.
De la mateixa forma, aquestes entitats formen part de diverses federacions i agrupacions d’entitats que
treballen conjuntament per la millora del sector en general, o de col·lectius concrets. Conjuntament,
formem una xarxa que treballa per augmentar la qualitat del sector en tots els seus àmbits.
Per això, aplicar aquest pla d’acció suposa implementar millores que repercutiran en una quantitat
significativa de professionals i usuaris/es.
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