
ACCIONS RELLEVANTS 2021 PLA ESTRATÈGIC 

 

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA 

• Tancament pla estratègic 2017 - 2021 i preparació del nou cicle 

• Desplegament del pla d'acció de Responsabilitat Social Corporativa i posada 

en marxa de les primeres accions 

• Consolidació del pla estratègic de comunicació 

• Ampliació de presència a XXSS: inici perfil corporatiu de Twitter 

• Nova direcció de transició energètica 

• Manteniment mesures COVID-19 

OPERACIONS 

• Creixement contractació usuaris domèstics i empresa de Barcelona Energia 

• Posada en marxa del nou servei de fotovoltaica d'autoconsum 

• Preparació per a la prestació de serveis energètics a Ajuntaments 

metropolitans 

• Celebració dels 20 anys d’Escoles + Sostenibles 

• Augment de la producció elèctrica i rendiment energètic de la Planta 

d’Aprofitament Energètic de Biogàs 

• Ampliació abast certificat ISO 50001 amb la Planta d’Aprofitament Energètic 

de Biogàs 

• Posada en marxa del sistema catalític a la Planta de Valorització Energètica 

• Optimització de la planta dessaladora a la Planta de Valorització Energètica 

• Estudi ampliació de la capacitat de la Planta d'envasos 

• Implantació del nou servei d'assistència tècnica de SIRESA 

• Creixement nombre d'instal·lacions fotovoltaiques gestionades 

• Preparació del projecte de millora contínua a SEMESA 

PERSONES 

• Inici de les negociacions del conveni laboral de TERSA 

• Implantació de la política de teletreball 

• Desplegament del Programa de Cultura Preventiva 

• Desplegament del Pla d'Igualtat 

• Implantació d’un programa de Benestar Emocional 

• Aprovació del Pla d'Assetjament sexual i per raó de sexe 

LOGÍSTICA 

• Consolidació de la contractació electrònica a la plataforma de l’Ajuntament 

de Barcelona 

I+D+i 

• Desenvolupament del nou sistema de gestió de dades d’emissió de la Planta 

de Valorització Energètica i Biogàs 

• Implantació del nou sistema de dosificació de carbó actiu a la Planta de 

Valorització Energètica 

• Estudi viabilitat sistema sec de rentat de gasos a la Planta de Valorització 

energèticaa 

• Estudi viabilitat pel subministrament d'energia tèrmica per l'assecatge de 

fangs 



• Estudi viabilitat tècnica pel tractament de bioassecat a la Planta de 

Valorització Energètica 

• Estudi per a la millora de la qualitat del biogàs per la disminució de siloxans. 

• Inici projecte digitalització de l' activitat productiva al CTRM 

• Contactes amb l' IREC, UPC i altres institucions  per identificar projectes de 

col·laboració 

• Estudi projecte ciberseguretat i posada en marxa de primeres accions 

 


