PLA D’ACCIÓ
B+S
UNIÓ DE TREBALLADORS
AUTÒNOMS DE CATALUNYACTAC

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom: UNIÓ DE TREBALLADORS AUTÒNOMS DE CATALUNYA-CTAC
Breu descripció: associació de professionals autònoms més representativa sindicalment dels
autònoms a Catalunya. Defensa i assessorament integral (fiscal, laboral, mercantil, comptable) a
treballadors autònoms. Docència a emprenedors.

Dades de contacte: Rambla de Santa Mònica 10, 2ona planta, 08002 Barcelona
Tlf: 93 327 14 98 Fax: 93 601 10 29 Mail: vlopez@catalunya.ugt.org

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 3 de març de
2017

2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ
Breu descripció del procés d’elaboració: La diagnosi principalment s’ha fet valorant el tipus
d’autònom que tenim associat i el tipus d’activitat que desenvolupen, per tal de poder assolir accions
realistes i que siguin senzilles de portar a terme.
Data d’aprovació del Pla d’acció: 3 de març de 2017
Vigència del pla d’acció: Fins a 31 de desembre de 2017
Personal implicat: Vanessa López Pocostales

3. DIAGNOSI
Com a organització en temes de sostenibilitat, fem recollida de paper per reciclar, aprofitem els fulls
que no serveixen per escriure a l’altre cara, i intentem no malgastar energia. Més enllà d’això no fem
gaire en temes de sostenibilitat i és per això, i perquè ens sembla important que tant nosaltres com
els nostres associats comencem a posar en pràctica accions de sostenibilitat, que ens hem decidit a
elaborar aquest pla d’acció.

4. FINALITAT

La finalitat és que encara que sigui a passos petits, tant nosaltres com els associats, posem en
pràctica les actuacions sostenibles que estiguin al nostre abast. És per això que les actuacions, són
molt realistes i assequibles.
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5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
5.1. NOM DE L’ACTUACIÓ: ÚS DE BOSSES RECICLABLES DE PAPER
Objectiu/s: Substituir les bosses de plàstic per les bosses de paper.

Breu descripció: En la nostra organització hi ha molt comerç i restauració, per tant, és una bona
mesura a prendre, per tal de fer desaparèixer les bosses de plàstic que tant contaminen.

Beneficis esperats:

Actuació:

_X_ Ambientals
__ Socials
__ Econòmics

__ d’innovació
_X_ de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
Línia d’acció 5.8

Persona o àrea responsable: Àrea Laboral. Vanessa López Pocostales
Calendari d’execució previst: Any 2017
Recursos humans i econòmics:
Observacions:

Indicador/s:
Nº associats que participen:
Nº bosses que es substitueixen:
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:
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5.2. NOM DE L’ACTUACIÓ: EMPORTAT EL QUE NO PUGUIS MENJAR
Objectiu/s: en restaurants i bars, tenir l’opció de poder emportar-se el menjar que no s’hagi pogut
acabar.

Breu descripció: la idea seria portar-se el menjar que sobri en un recipient, per suposat, reciclable.

Beneficis esperats:

Actuació:

_x_ Ambientals
__ Socials
_x_ Econòmics

__ d’innovació
__ de millora
_x_ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
Línia d’acció 5.7

Persona o àrea responsable: Área Laboral. Vanessa López Pocostales.
Calendari d’execució previst: Any 2017
Recursos humans i econòmics:
Observacions:

Indicador/s:
Nº associats (bars o restaurants) que participen:
Envassos que es reparteixen perquè el client s’endugui el menjar sobrant:
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:
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6. AVALUACIÓ
Indicadors de seguiment

Indiqueu d’una manera fàcil com mesureu el grau d’acompliment de l’actuació:
Actuació

Indicador
Nº associats que participen

1. Substituir les bosses de plàstic per les
bosses de paper

Nº bosses que es substitueixen
Nº associats (bars o restaurants) que participen:

2. Emportat el que no puguis menjar

Envassos que es reparteixen perquè el client
s’endugui el menjar sobrant

Valor esperat de l’indicador al
cap d’un any

Estat
actual

1r
any

2n
any

7. RELACIÓ AMB EL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT

Principals objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat que es contemplen el pla
d’acció
Objectiu

Línies d’acció

1. Biodiversitat

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

2. Espai públic i mobilitat

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

3. Qualitat ambiental i salut

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

5. Ús racional dels recursos

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

6. Bon govern i responsabilitat social

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

7. Benestar de les persones

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

8. Progrés i desenvolupament

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

9. Educació i acció ciutadana

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

10. Resiliència i responsabilitat planetària

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

8. COL·LABORACIONS I TREBALL EN XARXA

Amb quins altres sectors i col·lectius realitzeu projectes compartits? Quin projectes són?

9. OBSERVACIONS

ORIENTACIONS PER OMPLIR AQUESTA FITXA-RESUM
1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Indiqueu les dades de contacte que desitgeu que coneguin els altres signants. Podeu incloure
adreça, telèfon, web i persona de contacte.
2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ
Es valora que el pla d’acció es faci de manera participativa, i és interessant indicar aquest procés.
Quantes persones en total formen el col·lectiu (treballadors, socis, voluntaris, professors, alumnes,
etc)? Quantes estan directament implicades en el pla d’acció? Expliqueu breument el procés que
heu seguit per elaborar el pla d’acció (temps d’elaboració, grau d’implicació dels membres de
l’organització, eines utilitzades...).
3. DIAGNOSI
En quin estat es trobava l’organització en temes de sostenibilitat. Quins són els motius que us han
portat a elaborar el pla d’acció.
4. FINALITAT
Indiqueu quina és la finalitat d’aquest pla d’acció.
5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
Ompliu una graella per a cada actuació que contempla el vostre pla d’acció, fent les còpies
necessàries.
Concreteu cada actuació, referenciant a quina o quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat va associada (indiqueu només números), i expliqueu breument en què consisteix..
Registreu els noms dels responsables de l’execució i/o el seguiment i el calendari d’execució
previst.
6. AVALUACIÓ
Escolliu els indicadors més significatius del pla que permetin avaluar el grau de compliment dels
objectius d’aquest. Recolliu les dades actuals (si es pot) de cadascun d’aquests indicadors.
Anualment, heu d’enviar la graella actualitzada a la Secretaria de Barcelona + Sostenible.
7. DADES DEL PLA D’ACCIÓ
Es valora que el pla d’acció es faci de manera participativa, i és interessant indicar aquest procés.
Quantes persones en total formen el col·lectiu (treballadors, socis, voluntaris, professors, alumnes,
etc)? Quantes estan directament implicades en el pla d’acció?
Expliqueu breument el procés que heu seguit per elaborar el pla d’acció (temps d’elaboració, grau
d’implicació dels membres de l’organització, eines utilitzades...).
8. RELACIÓ AMB EL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT
Quin o quins dels 10 objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat focalitza el vostre pla
d’acció? Marqueu el número corresponent als objectius i a les línies d’acció en les quals us centreu
principalment.
Consulteu el Comprimís Ciutadà per la Sostenibilitat per veure les correspondències numèriques.
9. COL·LABORACIONS I TREBALL EN XARXA
Amb quins altres sectors i col·lectius realitzeu projectes compartits? Quin són els projectes?
10. OBSERVACIONS
Altres comentaris o aclariments sobre el pla.
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