PLA D’ACCIÓ B+S
Gremi d’Estanquers de Catalunya

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom: Gremi d’Estanquers de Catalunya
Breu descripció: El Gremi va ser fundat l’any 2004 amb l’objectiu de donar suport als estancs de
Catalunya, vetllar pel seu bon funcionament i per defensar els interessos del sector.
Dades de contacte:
Mail: info@estanquers.cat
Telèfons: 93.200 78 86 / 684 052 328
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: Juny 2017

2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ
Breu descripció del procés d’elaboració:
El Gremi ha valorat les accions que poden ser efectuades pel major número d’estancs de Barcelona
per a facilitar la seva implicació. El personal contractat farà una comunicació a tots ells per a informarlos del projecte i animant-los a participar-hi.
Data d’aprovació del Pla d’acció: 9 Juny 2017
Vigència del pla d’acció: Anual
Personal implicat: Les treballadores de l’oficina del Gremi

3. DIAGNOSI
El Gremi va formar part de l’antic Acord Cívic i és per això que volem seguir treballant en aquesta línia
i donar continuïtat al projecte de sostenibilitat.

4. FINALITAT
La primera finalitat que ens proposem és la conscienciació, que cada estanc sigui conscient del marge
de millora que té en quant a sostenibilitat. Els hi oferirem varies propostes i la finalitat és que es
comprometin a portar-ne a terme mínim una.
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5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
5.1. NOM DE L’ACTUACIÓ: + CONSCIÈNCIA - BOSSES
Objectiu/s:
Aconseguir reduir el nombre de bosses de plàstic d’un sol ús

Breu descripció:
Facilitarem un cartell en pdf a tots els agremiats amb informació de l’impacte de les bosses de plàstic
per a què el col·loquin en una zona visible de l’estanc i incitin als clients a portar les seves pròpies
bosses de casa per tal d’evitar l’ús de bosses de plàstic d’un sol ús i cobraran les bosses de plàstic

Beneficis esperats:

Actuació:

_x Ambientals
__ Socials
__ Econòmics

__ d’innovació
__ de millora
x de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
5.3, 5.8, 5.10, 8.2

Persona o àrea responsable: El titular de cada estanc
Calendari d’execució previst: 2017
Recursos humans i econòmics: Hores de personal contractat
Observacions:

Indicador/s: Nombre d’agremiats que s’han adherit a aquesta acció
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 70%
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5.2. NOM DE L’ACTUACIÓ: AQUÍ TORNEM TOTES LES CAIXES
Objectiu/s:
Aconseguir que totes les caixes de cartró del nostre principal proveïdor siguin retornades

Breu descripció:
Recordarem la importància de la prevenció de residus fomentant el retorn de les caixes de cartró

Beneficis esperats:

Actuació:

_x_ Ambientals
__ Socials
__ Econòmics

__ d’innovació
__ de millora
_x_ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
5.8, 5.9, 5.10, 10.1

Persona o àrea responsable: El titular de cada estanc
Calendari d’execució previst: 2017
Recursos humans i econòmics: Hores de personal contractat
Observacions:

Indicador/s: Nombre d’agremiats que s’han adherit a aquesta acció
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 80%
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5.3. NOM DE L’ACTUACIÓ: EL BARRI FA GOIG
Objectiu/s:
Aconseguir que tots els estancs netegin el tros de vorera de davant del seu establiment

Breu descripció:
Convidarem a tots els estancs a escombrar i fregar diàriament la vorera de davant del seu
establiment per a mantenir el barri net i compartir la cura de l’espai públic

Beneficis esperats:

Actuació:

_x_ Ambientals
__ Socials
__ Econòmics

__ d’innovació
__ de millora
_x_ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
2.4, 3.6, 7.2, 9.8

Persona o àrea responsable: El titular de cada estanc
Calendari d’execució previst: 2017
Recursos humans i econòmics: Hores de personal contractat
Observacions:

Indicador/s: Nombre d’agremiats que s’han adherit a aquesta acció
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 70%
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5.4. NOM DE L’ACTUACIÓ: CAMÍ ESCOLAR
Objectiu/s:
Donar a conèixer el projecte de “Camí Escolar” i incentivar als estancs a formar-ne part

Breu descripció:
Facilitar la mobilitat autònoma, segura i sostenible dels escolars a partir dels 8 anys. Això vol dir que
la noia o el noi van sols pel carrer o amb companys de diferents edats per l'itinerari que té les
condicions de més seguretat i a peu.
Per a més informació: http://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/camins-escolars

Beneficis esperats:

Actuació:

__ Ambientals
_x_ Socials
__ Econòmics

_x_ d’innovació
__ de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
9.8, 9.9, 9.10

Persona o àrea responsable: El titular de cada estanc
Calendari d’execució previst: 2017
Recursos humans i econòmics: Hores de personal contractat
Observacions:

Indicador/s: Nombre d’agremiats que s’han adherit a aquesta acció
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 30%
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5.5. NOM DE L’ACTUACIÓ: REDUÏM EL PAPER
Objectiu/s:
Reduir el consum de paper a l’oficina del Gremi

Breu descripció:
Enviarem totes les factures que abans s’enviaven en paper per correu electrònic amb pdf per tal de
reduir el consum de paper

Beneficis esperats:

Actuació:

_x_ Ambientals
__ Socials
__ Econòmics

_x_ d’innovació
__ de millora
__ de continuïtat

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

Persona o àrea responsable: Les treballadores de l’oficina del Gremi
Calendari d’execució previst: 2017
Recursos humans i econòmics: Hores de personal contractat
Observacions:
Les persones grans que no estiguin familiaritzades amb les noves tecnologies que sol·licitin seguir
rebent aquesta documentació en format paper, se’ls hi farà l’excepció tot i què se’ls animarà a
començar a incloure aquestes noves tecnologies al seu dia a dia del negoci.

Indicador/s: Nombre de factures enviades amb pdf i no en paper
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 95%
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5.6. NOM DE L’ACTUACIÓ: GRUP D’INTERÈS
Objectiu/s:
Fer efectiva la participació del Gremi com a grups d’interès en la presa de decisions de
l’Administració, les empreses i les entitats.

Breu descripció:
Fomentar les reunions amb l’administració per tal de donar el punt de vista del sector i defensar els
nostres interessos.

Beneficis esperats:

Actuació:

__ Ambientals
_x_ Socials
__ Econòmics

__ d’innovació
_x_ de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
6.4

Persona o àrea responsable: Les treballadores de l’oficina del Gremi i la junta directiva
Calendari d’execució previst: 2017
Recursos humans i econòmics: Hores de personal contractat i dels membres de la junta que
assisteixin a les reunions
Observacions:

Indicador/s: Nombre de reunions mantingudes amb l’administració
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 3 reunions
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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

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

+ CONSCIÈNCIA - BOSSES

Nombre d’agremiats que s’han adherit
a aquesta acció

70 %

AQUÍ TORNEM TOTES LES CAIXES

Nombre d’agremiats que s’han adherit
a aquesta acció

80 %

EL BARRI FA GOIG

Nombre d’agremiats que s’han adherit
a aquesta acció

70 %

CAMÍ ESCOLAR

Nombre d’agremiats que s’han adherit
a aquesta acció

30 %

REDUÏM EL PAPER

Nombre de factures enviades amb pdf
i no en paper

95 %

GRUP D’INTERÈS

Nombre de reunions mantingudes amb
l’administració
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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
El Gremi d’Estanquers de Catalunya forma part del Consell de Gremis

9. OBSERVACIONS

