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1. Dades de l’organització 
 

Nom: TEB VERD SCCL 

  

Breu descripció: CENTRE ESPECIAL DE TREBALL SENSE AFANY DE LUCRE DEDICAT ALS 
TREBALLS MEDIAMBIENTALS, MANTENIMENT I OBRES DE JARDINERIA I 
FORESTALS, CULTIU ECOLÒGIC, FORMACIÓ.... 

 

 

  

Dades de contacte 
 C/FERNANDO PESSOA, 54-64, 08030 BARCELONA 

 
 933600387 

 
 tebverd@teb.org 

 
 

http://www.teb.org/ 

  

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

dimecres, 30 / agost / 2017 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció: 

TEB VERD es una entitat laboral amb una organització multidisciplinar que realitza tasques 
de jardineria i forestals.  Per tant hem aprofitat la organització existent per executar les obres 
i realitzar la formació. 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: divendres, 29 / març / 2019 

  

Vigència del Pla d’Acció: Fins 2022 

  

Pla o plans d’acció anteriors: A omplir per la Secretaria Barcelona + Sostenible. 
 

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

TEB VERD es una entitat laboral amb una organització multidisciplinar que realitza tasques de jardineria i 
forestals.  Per tant hem aprofitat la organització existent per executar les obres i realitzar la formació. 

 
 

Propòsit principal del Pla d’Acció: 

TEB VERD compta amb una sòlida infraestructura i realitza els seus serveis en diversos espais de l'àrea 
metropolitana de Barcelona. Les actuacions que s’emmarquen en aquest pla es recolzen en aquestes 
activitats per a una millor gestió dels recursos naturals, la creació d'una cultura de cura de la naturalesa, 
així com mesures que ajudin a tenir una millor qualitat de vida per als habitants de la ciutat. 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: 
Escoles verdes: promoció de la cultura de la 

creació i gestió d'espais verds a la ciutat 
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

L'objectiu principal del projecte és la 
creació i/o adaptació d'espais dins les 
escoles públiques on encabir una zona 
verda amb els mitjans adequats per a 
realitzar formacions regulars a l'alumnat 
de primària, als qui trasmetre valors 
com: respecte pel medi, alimentació 
saludable, la lluita per crear espais i 
activitats no contaminants, la reducció i 
reaprofitament dels residus, etc. 

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: El nostre Pla d'Acció neix de la necessitat de transmetre els valors positius com: la 
vida saludable, l’aprofitament de recursos naturals, el respecte per la natura i els 
éssers vius (animals i plantes), el treball en equip, la responsabilitat sobre la feina 
realitzada,  la responsabilitat sobre els equipaments públics de la ciutat, la solidaritat, 
etc. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

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

 1.3 / 1.4 / 1.10 / 3.5 / 10.3 / 10.10 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Indicador/s: 

Reducció de les emissions de CO2 
Número de beneficiaris directes 
Enquesta de satisfacció 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persona o àrea responsable:  Joan Berruezo 

  

Calendari d’execució previst: Primavera 2019 

  

Recursos humans i/o econòmics:  Personal propi, fons propis, subvencions. 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 
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2. Nom de l’actuació: A la feina en bici 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

- Reducció del cost que té el desplaçament 

per als treballadors. 

- Reducció del trànsit en la zona pròxima 

a la seu TEB Sant Andreu. 

- Millora de la salut dels treballadors en 

realitzar activitat física diàriament. 
- Alliberament de places d'aparcament i 

millora de la imatge de l'empresa 

 

 

 

 

 
 

 

     

Breu descripció: Instal·lació de mobiliari que permeti l'aparcament de bicicletes de forma còmoda i segura 

per als treballadors i usuaris de TEB  

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

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

2.6 / 3.1 / 7.6  

 
 

 

Indicador/s: 

Número de beneficiaris directes 

Alliberament de places d'aparcament 

 

 

 

Persona o àrea responsable:  Joan Berruezo 

  

Calendari d’execució previst: Primavera 2019 

  

Recursos humans i/o econòmics:  Personal propi, fons propis. 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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5. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 

Data: Feu clic per 
escriure una data. 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any: Feu 
clic per escriure 

una data. 

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

data. 

Escoles verdes: promoció de la cultura 
de la creació i gestió d'espais verds a la 
ciutat 

Reducció de les emissions 
de CO2 

cap – inici del 
projecte 

18kg/m2 aprox 
(segons 

investigacions de 
diferents 

organismes) 

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

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

Escriviu o copieu els noms de les actuació 
descrites abans. 

Número de beneficiaris 
directes 

cap – inici del 
projecte 

≥ 100 usuaris 

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

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

Escriviu o copieu els noms de les actuació 
descrites abans. 

Enquesta de satisfacció 
cap – inici del 

projecte 

≥ 80% satisfacció 
per part dels 

usuaris 

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 la feina en bici 
Número de beneficiaris 
directes 

cap – inici del 
projecte 

≥ 18 usuaris 

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

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

Escriviu o copieu els noms de les actuació 
descrites abans. 

Alliberament de places 
d'aparcament 

cap – inici del 
projecte 

≥ 4 plaçes lliures 
Feu clic per 
escriure text. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 
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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 1.10 

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 

- Ajuntament de Barcelona 
- Barcelona Activa 
- Dincat 
- Eix Verd 
- Servei ocupacional 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012

