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1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom:
Share & Grow
Breu descripció:
Share&Grow és una consultoria que vol ajudar les empreses i el sector públic a realitzar projectes que
tinguin un impacte social.
Dades de contacte:
info@shareandgrow.eu
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022:
12/07/2017
2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ
Breu descripció del procés d’elaboració:
El procés del Pla d'Acció s'ha realitzat basant-se en el Pla d'Empresa de Share & Grow. La realització
del Pla d'Acció ha estat un instrument per actualitzar aquest Pla d'empresa incorporant-hi els
principals compromisos en matèria de sostenibilitat que vol prendre i assolir l’empresa. I serà també
l'instrument de seguiment dels indicadors relacionats amb aquests compromisos. Seran les pròpies
sòcies de l’empresa que s'encarregaran d'aquest seguiment i alguns dels criteris i compromisos
s'exigiran també als clients de l'empresa.
Data d’aprovació del Pla d’acció: 30/90/2017
Vigència del pla d’acció: 2017-2020
Personal implicat: 3 sòcies fundadores
3. DIAGNOSI
L’empresa és de nova creació i s’ha considerat necessari l’elaboració d’un pla d’acció de sostenibilitat.
Per aquest motiu, és el moment perfecte per assentar les bases d'un funcionament que sigui en tot
moment coherent amb el contingut d'aquest Pla.
4. FINALITAT
Els nostres valors com a empresa són la coherència, la dignitat humana, la igualtat, el respecte, la
responsabilitat, la solidaritat i la transparència. Aquest Pla vol ajudar a aquesta empresa a mantenir
aquests valors en tot moment i també a incloure-hi altres que ampliïn el seu compromís amb els
principis de Barcelona +Sostenible.

5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
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5.1. NOM DE L’ACTUACIÓ: Bon govern i responsabilitat social de l'empresa
Objectiu/s:
Transparència
Impacte social positiu
Transversalitat
Sostenibilitat i millora continua
Cultura organitzativa socialment responsable
Breu descripció:
A més a més del fet que la pròpia activitat de Share & Grow, amb la realització de projectes
d'impacte social que milloren el bon govern i compromís social de les empreses, contribueix al
desenvolupament social, l’empresa vol incorporar criteris de bon govern i responsabilitat social en el
seu propi funcionament de forma que contribueixi a la prosperitat social i el benefici col·lectiu,
preservant l’interès general per sobre dels seus interessos particulars i procurant les millors
condicions de qualitat de vida per a futurs/es treballadors/es i els col·laboradors/es, les seves famílies
i la societat en general.
Per tal d'assegurar això, l’empresa vol aplicar una total transparència en la seva gestió interna i de
cara al públic en general; redactar un codi ètic intern i fer-lo signar als seus clients (respecte als
projectes per als quals es contracta amb l'empresa); així com també un codi de gestió de personal i
de recursos a aplicar en el moment en que l’empresa compti amb treballadors i oficines pròpies.

Beneficis esperats:

Actuació:

X Ambientals
X Socials
X Econòmics

X d’innovació
X de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
Aquesta actuació es vincula plenament amb el sisè objectiu del Compromís i sobre tot en les seves
línies d'acció número 5.5, 6.5, 7.7 i 8.3
Persona o àrea responsable: Direcció (3 sòcies)
Calendari d’execució previst: 2017-2020
Recursos humans i econòmics: 3 persones / cost zero
Observacions:
Indicador/s: Redacció i subscripció del codi ètic i del codi de gestió de personal i recursos (5
punts). Secció web de transparència amb informació sobre l’empresa, entre d'altres publicació del
codi ètic (5 punts).
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 10 punts
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5.2. NOM DE L’ACTUACIÓ: Contribució al progrés i desenvolupament
Objectiu/s:
Promoció del turisme sostenible
Foment de l’emprenedoria, la petita empresa i les cooperatives
Contribució a la col·laboració publico-privada
Breu descripció:
Aquest objectiu Share & Grow es vol assolir especialment per mitjà dels projectes a ser realitzats per
empreses i administracions públiques, amb l'objectiu de què tots ells contribueixin al progrés i
desenvolupament. Share & Grow es compromet a què els projectes que recolzi, desenvolupi i
implementi estiguin especialment dedicats a:














Impulsar iniciatives relacionades amb el coneixement, la creativitat o la innovació.
Internalitzar els costos socials i ambientals.
Cercar la prosperitat dins dels límits del planeta
Evolucionar cap a una economia baixa en emissions
Establir l’ecodisseny i l’ecoproducció
Eliminar l’obsolescència programada.
Impulsar l’ocupació verda
Avançar en un turisme sostenible
Promoure l’ús eficient dels recursos naturals, el manteniment de la qualitat ambiental i la
preservació del patrimoni cultural
Fomentar l’emprenedoria, la petita empresa i les cooperatives
Afavorir el petit comerç de proximitat i els eixos comercials dels barris
Intensificar la col·laboració publico-privada
Promoure i consolidar la col·laboració entre universitat, empresa, Administració i teixit
associatiu per impulsar l’economia de la innovació

A més a més, en relació amb el funcionament intern, Share & Grow, en el seu codi ètic i de gestió
inclourà els compromisos de:
 Internalitzar els costos socials i ambientals i incloure’ls en la comptabilitat i donar-los a
conèixer
 Implementar criteris ètics en la gestió allí on sigui possible (ús de la banca ètica,...)
 Prioritzar la reducció del consum d’energia i impulsant l’ús d’energies renovables amb menys
impacte.
 Recolzar per mitjà de la contractació per serveis necessaris a aquelles empreses que facin ús
de l'ecodisseny i l’ecoproducció i/o apliquin altres dels criteris mencionats, com ara l’ús
eficient dels recursos naturals.
 Intensificar la col·laboració publico-privada.
 Promoure i consolidar la col·laboració entre universitat, empresa, Administració i teixit
associatiu

Beneficis esperats:

Actuació:

X Ambientals
X Socials
X Econòmics

X d’innovació
X de millora
__ de continuïtat
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Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
Aquesta actuació es vincula plenament amb l'objectiu vuitè del Compromís i sobre tot en les seves
línies d'acció número 8.2, 8.7, 8.8, 8.9.
Persona o àrea responsable: Direcció (3 sòcies)
Calendari d’execució previst: 2017-2020
Recursos humans i econòmics: 3 persones /cost: el cost de contractar proveïdors de serveis /
productes responsables encara que el cost del servei sigui major del d'un altre proveïdor menys
responsable + el cost de treball institucional i de xarxa per tal d'enfortir les col·laboracions
Observacions:

Indicador/s: Redacció i subscripció del codi ètic i del codi de gestió de personal i recursos (3 punts)
/ Continguts de la memòria anual d'activitats inclou projectes i actuacions relacionades amb aquest
actuació (5 punts) / Comptabilitat de l'empresa incorpora els criteris de costos socials i ambientals (2
punts)
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 5 punts
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6. AVALUACIÓ
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
(1 mín. -10
màx.)

Estat actual

1r any

2n any

Bon govern i responsabilitat social de l'empresa

Redacció i subscripció del codi ètic i
del codi de gestió de personal i
recursos

10

5

10

10

Bon govern i responsabilitat social de l'empresa

Secció web de transparència amb
informació sobre l’empresa, entre
d'altres publicació del codi ètic

10

5

10

10

Contribució al progrés i desenvolupament

Redacció i subscripció del codi ètic i
del codi de gestió de personal i
recursos

10

5

10

10

Contribució al progrés i desenvolupament

Continguts de la memòria anual
d'activitats inclou projectes actuacions
relacionades amb aquest actuació

0

0

5

10

Contribució al progrés i desenvolupament

Comptabilitat de l'empresa incorpora
els criteris de costos socials i
ambientals

0

0

5
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7. RELACIÓ AMB EL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT

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

Amb quins altres sectors i col·lectius realitzeu projectes compartits? Quin projectes són?
Share & Grow col·labora amb diferents col·lectius i el seu objectiu és incrementar gradualment
aquestes col·laboracions, ja que considera que només amb esforços conjunts es pot realment assolir
la millora social desitjada. De moment encara no s'ha realitzat cap col·laboració de projecte concreta,
però ja s'està treballant en algunes propostes.
9. OBSERVACIONS

