Pla de Responsabilitat Social
L’Ajuntament de Favara ha rebut una subvenció de la Diputació de
València de 3.932,50€ per al foment, promoció i divulgació de la
responsabilitat social als municipis. Amb aquesta xifra, s’ha elaborat i
confeccionat un Pla de Responsabilitat Social per al municipi de Favara
per a millorar el desenvolupament sostenible.
La Responsabilitat Social és el compromís voluntari que prenen les
organitzacions d'aportar un valor a la societat i ajudar a millorar-la en
l'àmbit social, econòmic i mediambiental per a poder aconseguir un
desenvolupament sostenible.
L'Ajuntament de Favara té aquest compromís i ja fa anys que promociona polítiques de
responsabilitat social, per aquest motiu treballant junt a SOM-ACTIUS Consultora especialitzada
en Sostenibilitat, Medi Ambient i Canvi Climàtic ha impulsat la creació del I Pla de Responsabilitat
Social.
A través de l'elaboració d'aquest Pla de Responsabilitat Social, l'Ajuntament de Favara vol
impulsar una contractació pública socialment responsable, proposar mesures per a racionalitzar i
flexibilitzar els horaris, fomentar la participació en activitats de responsabilitat social, modernitzar
i millorar contínuament els serveis públics, així com millorar la transparència de l'Ajuntament.
L'objectiu general que s'espera aconseguir amb el Pla de Responsabilitat Social, és aportar serveis
i solucions estratègiques que creen valor i benefici econòmic, social i mediambiental, a través de
la innovació i el coneixement per al municipi.
És tracta de que l'Ajuntament agafe consciència de les conseqüències de les seues accions en la
societat i el medi ambient i adquirisca el compromís de ser més transparent responsable i solidari
en la seua manera d'actuar, per a contribuir a un municipi més sostenible.
Amb les conclusions de les enquestes realitzades als favarers i les favareres s'han obtingut una
serie d'objectius que han servit per a desenvolupar unes accions o mesures per a fer de Favara un
municipi socialment més responsable. Descarregar llibret
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