PLA D’ACCIÓ
B+S
Col·legi de Graduats Socials de
Barcelona

1. Dades de l’organització
Nom:

Col.legi de Graduats Socials de Barcelona

Breu descripció:

El Col·legi de Graduats Socials de Barcelona és la institució que té la seva
raó de ser en defensar la professió de graduat social i en dotar-lo de les
eines, formació i informació per tal de fer-lo el millor expert en matèria
laboral, de Seguretat Social i fiscal.
Agrupa les províncies de Barcelona, Lleida i Girona. La seu central està al
carrer Còrsega, 227-229 de Barcelona. Té delegacions a LLeida (Gran
Passeig de Ronda, 164, pral.) i Girona (Tomàs Mieres, 5 1º, desp.1-2).

Dades de contacte

Còrsega, 227-229 de Barcelona
Tel. 933833380
colegio@graduados-sociales.com
www.graduados-sociales.com

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

dimarts, 7 / febrer / 2017

2. Dades del Pla d’Acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció:
Després d’informar a la Junta de Govern, es crea un grup de treball que inclou tot el
personal de la seu col·legial de Barcelona. S’elabora un document intern per implicar i
sensibilitzar els membres d’aquest col·legi professional, promocionant que les
iniciatives les puguin traslladar del despatx a casa seva i arreu.
Amb el Pla d’Acció recollim mesures que creiem factibles i que per tant, els nostres
col·legiats puguin dur a terme en els seus despatxos professionals.
Data de publicació del Pla d’Acció:

divendres, 7 / juny / 2019

Vigència del Pla d’Acció:

Un any

Pla o plans d’acció anteriors:

2018

3. Objectiu del Pla d’Acció
Punt de partida del Pla d’Acció:
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En aquest Pla d’Acció 2019 el Col·legi es troba en una fase més avançada de posada en
marxa de diferents mesures que neixen amb l’objectiu tenir la sostenibilitat com a eix
vertebrador de les accions que es duen a terme directament des de la nostra entitat
col·legial, fent alhora partícips a tots aquells despatxos professionals que vulguin
formar part d’aquesta línia d’actuació envers la sostenibilitat de la nostra ciutat.

Propòsit principal del Pla d’Acció:
La finalitat del nostre Pla d’acció és prendre consciència i traslladar al col·lectiu la
necessitat de fer sostenible la nostra ciutat, però en definitiva, el nostre planeta.
Compartir i potenciar aquests valors sostenibles serà la nostra tasca i la traslladarem a
tot el nostre col·lectiu de graduats i graduades socials per tal que també ho facin seu.

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

Servei d’Assessorament Jurídic Gratuït SOJG

Objectius d’aquesta
actuació:

Ajuda jurídica a les persones
interessades de manera
GRATUÏTA a través de
l’assessorament dels nostres
professionals.
Compromís amb la comunitat.

Breu descripció:

Els graduats socials voluntaris assessoren en matèria laboral i de
Seguretat Social, en dependències de la nostra seu col·legial, a tots
els ciutadans/-es que ho sol·licitin directament a les oficines del
Col·legi.
La idea es comprometre el màxim de professionals col·legiats per
ampliar el servei a la comunitat.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

https://www.graduados-sociales.com/orientacion
Tipus d’actuació:

☐ Ambientals
☒ Socials
☐ Econòmics

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
6. Bon govern i responsabilitat social. Punt 1 i 2. (Fer una excel·lent gestió dels recursos i optimitzar el
funcionament de les organitzacions millorant-ne la coordinació interna i la transversalitat.
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Persona o àrea responsable:

Gerència

Calendari d’execució previst:

Febrer 2018 - actualitat

Recursos humans i/o econòmics:

Professional col·legiat i ús d’espais de la seu col·legial

Observacions:

Les sales cedides són espais de la Biblioteca col·legial

Indicador/s:
Febrer 2018 – febrer 2019
Total consultes assessorament: 300

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

Streaming conferències

Reduir els desplaçaments de
persones i per tant, vehicles, a la
nostra seu per assistir a
conferències.

Reduir per tant la contaminació de la
ciutat, tema preocupant i un dels punts
principals a Barcelona

Breu descripció:

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

A través del servei de videoconferència en directe, els nostres
professionals col·legiats no cal que es desplacin a la seu col·legial
per seguir en directe l’acte/conferència des del seu despatx
professional.
Servei del que informem sempre a les nostre circulars
informatives.

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació.
Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☐ Socials
☒ Econòmics

de continuïtat

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
3. Espai públic i mobilitat. Punt 9. Promoure estratègies dissuasòries de l’ús del vehicle
privat motoritzat.
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Persona o àrea responsable:

Àrea Informàtica

Calendari d’execució previst:

Gener 2018- actualitat

Recursos humans i/o econòmics:

Persona dpt. Informàtic / connexió fibra òptica

Observacions:

Servei que es dona a es tres províncies: Lleida, Girona i
Barcelona

Indicador/s:
2018: S’han connectat 1830 persones per vídeo en streaming.
Estudiarem tenir informació de l’origen d’aquests desplaçaments que s’han deixat de fer per tal de calcular
el seu impacte mediambiental a la ciutat.

3. Nom de l’actuació:

Ambientalització d’oficines i despatxos

Objectius d’aquesta
actuació:

Augmentar eficiència energètica
ÚS paper reciclat
Reduir ús ampolles plàstic
Reciclatge paper

Breu descripció:

Augmenten la eficiència energètica amb el canvi a bombetes LED i tancar llums de les
zones on no hi ha personal.
Provarem ús de paper reciclat per ús habitual.
Reduirem ampolles de plàstic amb l’ús de gerres de vidre per a les Juntes de Govern.
Seguim reciclant paper usat per les dues cares i continuem amb contenidors de
reciclatge per a destruir el paper emprat a la seu col·legial.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació.
Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☐ Socials
☒ Econòmics

d'innovació

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
3. Espai públic i mobilitat. Punt 9. Promoure estratègies dissuasòries de l’ús del vehicle
privat motoritzat.

Persona o àrea responsable:

Gerència
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Calendari d’execució previst:

Maig 2019- maig 2020

Recursos humans i/o econòmics:

Gerent/compra paper reciclat, gerres vidres, bombetes LED

Observacions:

Aquestes mesures són innovadores i no tenim indicadors

Indicador/s:
Aquestes mesures són innovadores i no tenim encara indicadors
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5. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

Valor actual
Data: Feu clic per
escriure una data.

NOVA ACTUACIÓ 2019
Ambientalització oficines i despatxos:
- Tancar llums.
- Llums LED

Consum llum

Mitjana diària
mes de abril 2019
20.89 euros

NOVA ACTUACIÓ 2019
Ús gerres de vidres a les Juntes

Ús ampolles plàstic

Sense mesurar
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Valor esperat al
cap d’un any:

20 euros

Valor assolit
Data 1r any: Feu
clic per escriure
una data.

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

Actuació

Indicador

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

1r any

2n any

Data:gener
2018

Data: gener
2019

Estat actual
Data:juny

Servei d’Orientació Jurídica Gratuïta SOJG

Número de consultes

265

112

265

300

Reducció desplaçaments col·legiats a la seu

Número de connexions

900

417

900?

1830

18 caixes/24
ampolles
MENYS al mes

Només consum
de 72 caixes
davant les 288
anteriors

Només
consum de
72 caixes
davant les
288
anteriors

270.000 fulls

140.000

130.000

Reducció ús ampolles de plàstic

Número reducció ampolles

Reducció del
75%

2016-2017
Mesurar el consum de paper anual

Nombre d’unitats (paper blanc A4 140.000 fulls
80gr.) demanades anualment (cada
unitats té 500 fulls)

Mesurar els kgs. de paper reciclat en els
contenidors de l’oficina

Kgs. Paper reciclat total/any

600 Kgs.
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1200

600 Kgs.

1250 Kgs.

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
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Seguim treballant conjuntament amb l’Associació Intercol·legial (agrupa a més de 100 col·lectius
professionals) i PIMEC.
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