PLA D’ACCIÓ
B+S
Fundació Pere Tarrés
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1. Dades de l’organització
Nom:

Fundació Pere Tarrés

Breu descripció:

La Fundació Pere Tarrés, amb 60 anys d'existència, és una organització no
lucrativa educativa i d'acció social que va néixer amb la finalitat de promoure
l’educació en el lleure d’infants i joves.
Dedicada a la promoció de l'educació en el temps lliure, el voluntariat, la
millora de la intervenció social i l'enfortiment del teixit associatiu, amb el
temps la seva acció s'ha ampliat a altres àmbits de l'acció social com ara la
formació, la recerca i la gestió.

Dades de contacte:

Via mail: mpascual@peretarres.org
Via telefònica: 934 30 16 06 extensió 1227

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

11/12/2012

2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
La Fundació Pere Tarrés (FPT en endavant) té implementat un sistema de gestió ambiental basat en
la ISO 14001:2015. En aquest context es realitza el seguiment d’aspectes ambientals considerats per
l’activitat de la FPT. Sobre aquests aspectes ambientals es realitza una avaluació anual i es plantegen
accions sobre aquells considerats significatius. Dels significatius es plantegen objectius específics o es
gestionen com a riscos/oportunitats.
En el procés hi participen els diferents treballadors que realitzen els seguiment i el l’avaluació i
plantejament d’objectius hi participa l’equip dels sistemes de gestió i la direcció.

Data de publicació del Pla d’acció:

Gener 2018

Vigència del Pla d’acció:

Anual

Pla/plans d’acció anterior/s:

Últim pla d’acció de l’any 2004.

3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
L’organització té, des dels seus inicis, una estreta vinculació amb l’educació ambiental. Es decideix
implantar un Sistema de Gestió des del setembre del 2016, existeixen però, moltes experiències de
bones pràctiques ambientals dintre de l’organització.
S’està treballant per implementar un sistema per treballar de forma coordinada en els diferents temes
de gestió ambiental.
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4. Finalitat
Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció:
Actuar sobre els aspectes ambientals significatius de l’any 2017. Millorar la capacitat de seguiment de
consums i residus de la FPT.
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5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació: Reducció del consum energètic.
Objectius:

Reduir el consum energètic de
subministraments (llum i gasoil-gas)

Breu descripció:

Mitjançant el seguiment detallat dels consums energètics (llum i gasoil-gas)
adoptar mesures que en permetin reduir el consum en les instal·lacions del
Carrer Numància, l’edifici del carrer Carolines i del carrer Santaló.
Per exemple, mitjançant la instal·lació d’eines de seguiment o l’adequació de
potències contractades.

Més informació (enllaç):

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:
Objectiu 4, la línia d’acció 5. (Estalviar recursos naturals i aconseguir la màxima eficiència en la seva
producció, distribució i us, en especial de l’aigua i l’energia).

Persona o àrea responsable:

Serveis Tècnics

Calendari d’execució previst:

Desembre 2018

Recursos humans i/o econòmics:

-

Observacions:

-

Indicador/s:

Reducció del consum de subministraments en %.
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5.2 Nom de l’actuació: Mecanismes de control i seguiment.
Objectius:

Generar mecanismes de control en la compra
de paper i tòners

Breu descripció:

Generar mecanismes per conèixer la quantitat de paper adquirit a l’edifici situat
al carrer Carolines. El mecanisme es basarà principalment en un registre
mitjançant la facturació realitzada en un període de temps concret.

Més informació (enllaç):

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:
Objectiu 5, línia acció 5 (Enfortir la contractació i la compra responsable per part de l’Administració
pública, el sector privat i el tercer sector. Incorporar criteris ambientals i socials en concursos públics.
Formalitzar contractes amb reserva social i iniciatives socials, a través de centres d’inserció sociolaboral o
entitats sense ànim de lucre).
Objectiu 5, línia acció 4 (Fer un consum responsable de béns i serveis: consum col·laboratiu, comerç
just, comerç de proximitat (concepte del quilòmetre zero), productes alimentaris locals i de temporada,
ecològics i saludables, productes genuïns i artesanals de qualitat).

Persona o àrea responsable:

Consultoria i Estudis

Calendari d’execució previst:

Desembre 2018

Recursos humans i/o econòmics:

-

Observacions:

-

Indicador/s:

% de reducció de consum de paper
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5.3 Nom de l’actuació: Adaptació del Sistema de Gestió.
Objectius:

Adaptar procediments interns de treball al
sistema de gestió ambiental

Breu descripció:

Incloure els requisits de la norma ISO 14001:2015 en els procediments.

Més informació (enllaç):

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:
Objectiu 6 línea 2 (Optimitzar el funcionament de les organitzacions millorant-ne la coordinació interna
i la transversalitat).
Objectiu 6 línea 9 (Incorporar criteris de sostenibilitat i processos de millora contínua en l’activitat de les

organitzacions; també en els esdeveniments (fires, congressos, festes, etc.) i les obres de la ciutat.)
Persona o àrea responsable:

Consultoria i Estudis i Serveis Tècnics

Calendari d’execució previst:

Desembre 2018

Recursos humans i/o econòmics:

-

Observacions:

-

Indicador/s:

Nombre de NC en el procés d’auditoria.
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5.4 Nom de l’actuació: Sensibilització dels treballadors/es
Objectius:

Sensibilitzar a treballadors/es i persones que
treballen a la Fundació sobre l’impacte
ambiental generat i accions per evitar-lo.

Breu descripció:

Recollir accions i activitats realitzades
Difondre iniciatives pròpies.
Conscienciar sobre les activitats realitzades que generen impacte al medi ambient
Difondre entre els treballadors i treballadores el funcionament del sistema de
gestió ambiental i bones pràctiques de treball

Més informació (enllaç):

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:
Objectiu 6, línia 7 (Potenciar el desenvolupament personal i professional de treballadors i
col·laboradors, proporcionant unes condicions de treball òptimes i la motivació necessària. Garantir la
igualtat d’oportunitats. Incorporar criteris ambientals i socials en la formació).
Objectiu 9, línia 8 (Fomentar l’emprenedoria, la petita empresa i les cooperatives. Afavorir el petit
comerç de proximitat i els eixos comercials dels barris).
Persona o àrea responsable:

Sistemes de Gestió

Calendari d’execució previst:

Desembre 2018

Recursos humans i/o econòmics:

-

Observacions:

-

Indicador/s:

Accions realitzades
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Logotip
organització

6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

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

Estat actual
Data:

5.1

Reducció del consum de
subministraments en %.

4%

-

5.2

% de reducció de consum de paper

5%

-

5.3

Nombre de NC en el procés d’auditoria.

0

-

5.4

Accions realitzades

4-5

-

1r any
Data:

2n any
Data:
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Logotip
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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
-

9. Observacions
-
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