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1. Dades de l’organització
Nom:

AEMIFESA Gremi d’Instal.ladors del Barcelonès Nord i Baix Maresme

Breu descripció:

El Gremi es una entitat sense ànim de lucre que va néixer a Badalona l’any
1956, vetlla per la bona praxis del seus associats, defensa el seus interessos,
forma en la seva escola als futurs professionals, recicla les competències dels
que estan en actiu i orienta a les empreses sobre els canvis Normatius,
Geopolítics i Estratègics dels sector i la societat versus aquets, amb els anys
l’entitat ha incrementat la seva massa social i el seu territori d’actuació,
actualment hi ha adherides empreses del Barcelonès i Maresme bàsicament,
per conseqüència alguns dels nostres agremiats operen a la ciutat de Barcelona
i es per aquest motiu que presentem un pla d’acció, per tal d’ involucrar-los a
contribuir a la sostenibilitat de la ciutat, coincidint amb els valor que defensem
a AEMIFESA.

Dades de contacte:

AEMIFESA
Antoni Ruiz Amorós
Director Gerent
Avinguda Comunitat Europea, 34 edifici CATT Gremi
Parc Comercial Montigalá 08917 Badalona
TL: 933846075
info@aemifesa.org
www.aemifesa.org

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

18 de juny de 2018

2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
Des de la comissió Tècnica han elaborat aquest pla tenint en compte les necessitats dels agremiats.
Data de publicació del Pla d’acció:

25/06/18

Vigència del Pla d’acció:

Anual

Pla/plans d’acció anterior/s:

No
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3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
Promoure l’execució de les instal·lacions de fluïts i energia, mes sostenibles i amb responsabilitat
mediambiental entre les empreses agremiades.

4. Finalitat
Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció:
Treballar constantment en l’objecte propi de les empreses associades, també ha pres iniciatives per a
potenciar la sensibilitat de les empreses instal·ladores en temes com els residus i neteja urbana, la
contaminació acústica, l’ús de les energies renovables, valoritzar el prestigi dels instal·ladors per evitar
l’intrusisme entre d’altres.

2

5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació: Equip de Micro-cogeneració
Objectius:

Formació continua per les empreses i els seus
treballadors amb el nou equip a Espanya de
Micro-cogeneració per produir calefacció i
Aigua calenta ACS i producció gratuïta de 5KW
Elèctrics, per reduir despesa energètica.

Breu descripció:

El Gremi executarà cursos durant tot l’any per formar a les empreses associades
sobre aquesta nova tecnologia en un espai homologat propi per formació
continuada dins l’escola gremial, l’objectiu es que al final implementin aquesta
tecnologia en els projectes i manteniments de les instal·lacions dels seus clients .

Més informació (enllaç):

https://www.flickr.com/photos/aemifesa/page7/

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:
3.8, 4.3, 4.5, 4.6, 4.8, 5.2, 8.4, 8.8, 9.3, 9.6, 9.8

Persona o àrea responsable:

Comissió Tècnica

Calendari d’execució previst:

2016-2018

Recursos humans i/o econòmics:

Propis amb treballadors del centre i alumnes

Observacions:

Indicador/s:

Nombre d’alumnes i nombre d’elements implementats, grau de satisfacció
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5.2 Nom de l’actuació: Equip de Aerotèrmica
Objectius:
Formar i orientar a les empreses associades
amb un nou equip de Aerotèrmica per produir
calefacció i Aigua calenta sanitària ACS amb
bomba de calor elèctrica.

Breu descripció:

Les empreses implementaran aquesta tecnologia Renovable en les instal·lacions
dels ciutadans, en sintonia amb les noves normatives per contribuir a reduir la
despesa energètica i les emissions de CO2 que produeixen altres aparells derivats
de petroli actualment.

Més informació (enllaç):

https://www.flickr.com/photos/aemifesa/page7

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:
3.8, 4.3, 4.5, 4.6, 4.8, 5.2, 8.4, 8.8, 9.3, 9.6, 9.8

Persona o àrea responsable:

Comissió Tècnica

Calendari d’execució previst:

2017-2019

Recursos humans i/o econòmics:

Propis amb Treballadors del centre i alumnes

Observacions:

Es un projecte obert que es va actualitzant en diverses convocatòries
formatives.

Indicador/s:

Nombre d’alumnes i grau de satisfacció
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organització

6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Equip de Micro-cogeneració

Equip de Aerotèrmica

Indicador

Nombre d’alumnes i grau de satisfacció

Nombre d’alumnes i grau de satisfacció

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

Estat actual
Data:

1r any
Data:

2n any
Data:

Per sobre de 80
alumes/any i
amb un grau
d’acceptació +8
Per sobre de 100
alumes/any i
amb un grau
d’acceptació +8
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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
Treballem directament en col·laboració amb el Projecte Angels una entitat sense ànim de lucre de
Badalona, per la inserció de persones amb risc d’exclusió social, formant-los en capacitats mínimes per
reinserció a les empreses i al mon laboral en general, també en el mateix sentit acollim a persones en el
propi gremi amb programes de formació teòrica i practica a mida de les seves capacitats i coneixements
de partida o per practiques i/o contractació directament amb les empreses associades de les següents
entitats: Fundació Badalona Capaç, Fundació Roca i Pi, Fundació Intermèdia, Fundació Formació i
treball, Fundació Joia, Fundació Femarec, Fundació Comptal i Ateneu Sant Roc, Consorci Badalona
Sud, Consorci de la Mina, Creu roja, Fundació Aspanin.

9. Observacions
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