Identificació de la sessió
Núm.: 1, sessió constitutiva
Caràcter: ordinari
Data: 2 de novembre de 2017
Horario: de 09:00 h a 11:0 h
Lloc: Palma Arena. C/Uruguai, s/n. Palma

Acords adjunts a l' Acta de constitució de la Comissió de treball per a la fixació de
criteris en l'elaboració d'un directori d'empreses que apliquen gestió ètica i
socialment responsable
El dia 2 de novembre de 2017, a les 9:00 h, a Palma, es reuneixen:
Maria Olivera
Miguel Ángel Benito
Carlos Lluch
Mavia Isern
Antoni Amengual
Jorge Serrano
Montserrat Berini,
totes elles, persones que formen part del Consell de la Responsabilitat Social de les Illes
Balears, i, com a persones convidades
Susana Munar
Pere Jiménez
ACORDS:
1. El Directori servirà només per presentar bones pràctiques a empreses, empresaris i
autònoms.
2. El paper d'altres agents ( patronals, corporacions i associacions empresarials) serà de
col·laboració en la difusió i la captació d'empreses que vulguin mostrar les seves
bones pràctiques.
3. La recollida dades per empreses haurà de resultar molt senzilla perquè s'animin a
participar. L'eina i el seu contingut hauran de ser molt oberts, a fi d'incentivar que
quantes més empreses, empresaris i autònoms en vulguin formar part, millor. També
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s'haurà de mostrar la informació de manera senzilla (icones per àrea de compliment
de la RSC, amb colors pel compliment i sense color o sense icona quan no es té
pràctica a mostra en aquella àrea, per exemple).
4. Objectius directori:
.- Presentació i donar publicitat a les empreses amb bones pràctiques
.- Repositori i catàleg de bones pràctiques
.- Impulsar la RSC i la innovació en RSC
.- Visibilitzar les bones pràctiques referents perquè siguin exemple i fomentar
la imitació.
.- Formació i sensibilització des de la plataforma que conté el repositori de
bones pràctiques. Píndoles mensuals de coneixement en cada matèria de la
RSC
.- Que acabi essent el fonament d'un futur observatori
.- Viu i que perduri
.- Enfoc a l'autoevaluació i l'autodeclaració
5. Es proposa que les empreses que desitgin formar part del directori puguin aportar
proves per demostrar les bones pràctiques que duen a terme.
6. Segmentacions per: perfil empresa, ubicació geogràfica (que l'eina ubiqui en un
mapa les bones pràctiques), activitat (CNAE), àrea i subàrea de compliment en
termes d'RSC, que sigui innovadora la pràctica que s'exposa, dates d'implantació i
vigència de la pràctica
7. Es proposa, des de la part de representació empresarial, organitzar un acte públic de
compromís de col·laboració, recolzament i difusió público-privada.
8. Que l'eina Eticentre- IDI sigui una part principal de la «home» que contingui el
repositori de bones pràctiques.
9. Propera reunió: quan eina estigui per presentar. Finals de novembre.
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