ODS 9: INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURA
”Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització
inclusiva i sostenible i fomentar la innovació“
L’objectiu 9 pretén aconseguir infraestructures sostenibles, resilients
i de qualitat per a tothom, impulsar una nova indústria sota criteris
de sostenibilitat que adopti tecnologies i processos industrials nets i
ambientalment racionals, fomentar la tecnologia, la innovació i la recerca i aconseguir l’accés igualitari a la informació i al coneixement,
principalment a través d’internet.
Aquestes metes repercutiran de forma directa sobre l’augment de
la productivitat i els ingressos a nivell global i milloraran així mateix
l’accés a l’atenció sanitària i a l’educació, a més d’ajudar a protegir
els nostres ecosistemes i recursos naturals.
Les organitzacions tenim un paper important en relació a aquest objectiu, fomentant processos
que no impactin sobre el medi ambient, incorporant a les petites i mitjanes empreses dins de la
nostra cadena de valor, afavorint l’expansió de tecnologies de la comunicació i donant suport a la
innovació i la investigació en el nostre activitat.

Com participa Mutua Balear?
•

A través de la innovació a nivell intern de l’organització: introduint i transformant els processos assistencials i de prestacions, i la gestió interna amb criteris de sostenibilitat, aportant
valor econòmic, social i ambiental.

•

Comptant amb instal•lacions sostenibles, resilients i de qualitat en l’empresa i a través de tota
la cadena de subministrament, per assegurar el benestar de tots els empleats i proveïdors,
especialment de les persones amb discapacitat i altres grups vulnerables.

•

Donant accés a tecnologia de la informació i la comunicació (TIC) a tots els empleats de
l’organització i fomentar-la a través de la cadena de valor, per assegurar una comunicació
fluïda. Desenvolupament i millora contínua de l’extranet Infomutua.

•

Utilització de vehicles híbrids, optimització de desplaçaments, campanyes de sensibilització
dels empleats, limitació de temperatures de calefacció i climatització, etc. que permeten la
reducció de les emissions de CO2 i la contaminació, i es promou l’eficiència energètica.

•

Utilització de lluminàries amb tecnologia LED, equips de climatització eficients, substitució
per equips de revelat de plaques, i altres tecnologies eficients i sostenibles per millorar la gestió dels recursos naturals en les activitats de l’empresa i disminuir l’impacte mediambiental.

•

Fomentant la R + D + I, a través de la participació en premis, com els presentats en les III Jornades de Salut de les Illes Balears.z

