
Àrea de feina Accions
plazo de 

ejecución responsables colaboradors externs

Implantar un nou codi ètic més mesurable, comparable i asequible. jul-15 consultarlo con Patricia Horrach UIB-Pere Albertí

Donar als creadors d'empreses informació de com associar-se a Eticentre. Fundació ASIMA, Cambra de Comerç 

i Joves Empresaris.
oct.dic.14

Sec.tecnica/colaborados ext. asesorias, consultoras

Localitzar els punts de creació d'empreses, generar i enviar un model de carta per tal que la gent que crea 

empreses es pugui associar.
oct.dic.14

Sec.tecnica/colaborados ext.

c.comercio, joves 

empresaris, asima.

Cercar bones pràctiques i empreses certificades, etc i fer-ne ressò i contactar amb l'empresari. permanente secretaria tecnica/socis socios

Subvencions i partenariats permanente Sec.tecnica/colaborados ext. colaboradors estrategics

Prestació de serveis (Administració, Etnor, Forética, etc.)
a partir de Febrer 

15 Sec.tecnica/colaborados ext. colaboradors estrategics

Formació
a partir de Febrer 

15 Sec.tecnica/colaborados ext. colaboradors estrategics

Cada junta directiva al local d'un dels socis. permanente secretaria tecnica/socis

Dinar mensual convidant a un expert. (aprenentatge)
 a partir de febrero, 

bimensual secretaria tecnica

Donar visibilitat a les bones pràctiques (prensa, xarxes, oralment) permanente secretaria tecnica/socis

Fomentar les connexions, intercanvis i aprenentatges entre socis. permanente jd, sec.tec.

Atenció directa i sistemàtica als socis: visites, cridades, acompanyament, indicadors, bones pràctiques, etc. periodica secretaria tecnica

Disposar de material de difusió corporativa que apareixi en tots els actes. Ex: roller. dic.14 secretaria tecnica

Cercar aliances estratègiques, uib, empreses de renom, altres organismes, permanente jd/secretaria técnica

Convidar a personalitats rellevants perquè coneguin Eticentre. Reunió amb polítics.

a partir de 

Febrer 15 jd

Observatori d'ètica a les Illes Balears

2do. Semestre 

2015 jd

Relació amb altres associacions empresarials Conseguir una 'cadira' en les diferents associacions sectorials, per 

conscienciar des de dintre. 

a partir de abril 

15 jd

Incrementar la presencia en mitjans convencionals TV, radio i premsa escrita marc 15 mom works

Xerrades educatives a diferents col·lectius 

a partir de marc 

15 Valoretica/sec.técnica

Fer créixer i millorar el llistat de distribució per email i la informació facilitada. nov.14 secretaria tecnica/Valoretica

Millora contínua de la web i anàlisi de la mètrica.

a partir de  

gener 15
Gram Medi Ambient/secretaria 

tecnica

dinamitzar les xarxes socials principalment Twitter, facebook, linkedin. Fotos de totes les reunions. Crear 

hashtags (ètica, rsc, empresa responsable, valors.) permanente Secretaria técnica/Montse Berini

Internacionalització Crear aliances amb organitzacions internacionals i formar part de xarxes europees.

a partir de maig 

15 jd

Aconseguir nous 

socis

Aconseguir recursos 

econòmics

Dinamización socios

Increment de la 

reputació

comunicació i 

sensibilització


