PLA D’ACCIÓ B+S
Associació de Comerciants
La Marina – Zona Franca

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom: Associació de Comerciants La Marina – Zona Franca
Breu descripció:
Associació professional empresarial sense finalitat de lucre, que va néixer l’any 1990. L’objectiu social
és la representació, gestió, defensa i foment del comerç del barri de la Marina, i dels interessos
econòmics i socials comuns dels seus associats.
Dades de contacte:
Carrer de la Mare de Déu de Port, 389.
08038 Barcelona
Telèfon: 93 421 23 86
Correu electrònic: a.c.lamarina@gmail.com
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 27/06/2016
2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ
Breu descripció del procés d’elaboració:
En aquest document exposem 5 actuacions de l’Associació de Comerciants de La Marina que
convergeixen en els seus objectius amb el Compromís Ciutadà Per La Sostenibilitat 2012-2022.
En la realització de les diferents actuacions, i per tant en les que es citen en aquest document,
s’implica a la Junta (formada per 6 membres) i a l’oficina tècnica.
Data d’aprovació del Pla d’acció: 19/06/17
Vigència del pla d’acció: 2017
Personal implicat: Oficina tècnica i Junta Directiva

3. DIAGNOSI
Analitzant les activitats i principis de l’Associació de Comerciants s’ha detectat que són comunes amb
moltes línies d’actuació del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. En la redacció del Pla d’Acció s’ha
pretès reflectir aquestes sinèrgies.
4. FINALITAT
Les activitats estan dissenyades pels associats i dirigides als consumidors i veïns de La Marina i altres
barris de l’entorn. Amb la idea d’enfortir el territori i l’economia local en algunes activitats es treballa
amb altres entitats del barri, comerciants i restauradors no associats i amb l’administració.
Des de l’Associació hi ha una aposta clara per la cohesió, la sostenibilitat i economia local. Per aquest
motiu quan realitzem activitats fem un seguiment de les mateixes per avaluar el seu èxit i
implementar les mesures correctives en cas que s’escaigui.
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5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
5.1. NOM DE L’ACTUACIÓ: Enllumenat Nadalenc
Objectiu/s:
L’objectiu és millorar l’eficiència energètica i il·luminar noves zones del barri
Disposar d’un barri de manera eficient atenent a criteris energètics.

Breu descripció:
Il·luminació dels principals carrers comercials amb llums de baix consum per dinamitzar el comerç del
barri i potenciar el consum local durant La campanya de Nadal

Beneficis esperats:

Actuació:

X Ambientals
__ Socials
X Econòmics

__ d’innovació
X de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
3.7, 4.5, 4.6

Persona o àrea responsable: El president de l’Associació de Comerciants de la Marina
Calendari d’execució previst: Novembre, desembre 2017 i gener 2018
Recursos humans i econòmics: oficina tècnica, 10.900€
Observacions:

Indicador/s:
Nombre de carrers il·luminats
Numero d’establiments que s’adhereixen a l’actuació
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 84
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5.2. NOM DE L’ACTUACIÓ: Taller d’aparadorisme amb material reciclatge
Objectiu/s:
Millorar coneixements i habilitats dels comerciants associats en l’ambit
De la decoració amb material de reciclatge
Breu descripció:
Formació especifica per a comerciants de decoració nadalenca amb la reutilització d’envasos i
considerar el residu com a recurs amb la intenció d’aconseguir més eficiència i optimitzar el consum
de recursos permetent facilitar una gestió més intel·ligent.

Beneficis esperats:

Actuació:

X Ambientals
X Socials
X Econòmics

__ d’innovació
__ de millora
X de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
5.1, 5.8, 5.9

Persona o àrea responsable: Vocalia de Relació amb l’associat
Calendari d’execució previst: novembre a desembre de 2017
Recursos humans i econòmics: Oficina tècnica, 400€
Observacions:

Indicador/s: Número d’establiments que assisteixen al taller
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 20

4

5.3. NOM DE L’ACTUACIÓ: Taller de Salaons
Objectiu/s:
Ensenyar als veïns i veïnes el mètode de preservació dels aliments per tal de no malbaratar i que
aquests siguin aptes per al consum durant un període més llarg de temps.
Repensar i millorar el model econòmic i social fomentant l’economia sostenible
Breu descripció:
Fer un taller de salaons per ensenyar als veïns i veïnes el mètode de preservació dels aliments per
tal de no malbaratar i que aquests siguin aptes per al consum durant un període més
llarg de temps

Beneficis esperats:

Actuació:

X Ambientals
X Socials
X Econòmics

X d’innovació
__ de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
5.3, 5.4, 5.7, 6.1, 9.1

Persona o àrea responsable: Vicepresidència
Calendari d’execució previst: novembre a desembre de 2017
Recursos humans i econòmics: Oficina tècnica, 200€
Observacions:

Indicador/s: Número d’assistents al taller
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 100 persones
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5.4. NOM DE L’ACTUACIÓ: Mostra de Comerç
Objectiu/s:
Fomentar el coneixement del teixit comercial del barri per evitar el desplaçaments del veïns i veïnes a
altres zones.
Foment del comerç de proximitat, en concret enfortiment del concepte del Km 0.

Breu descripció:
Una jornada festiva de 10.00h a 22.00h amb presència i participació de més de 20 comerços locals,
10 restauradors locals, entitats del barri, actuacions infantil i pel públic jove. Ubicat a la principal
arteria comercial del barri..

Beneficis esperats:

Actuació:

X Ambientals
X Socials
X Econòmics

__ d’innovació
X de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
5.4, 6.9, 7.2, 7.10, 9.6

Persona o àrea responsable: el president de l’Associació de comerciants
Calendari d’execució previst: Maig 2017
Recursos humans i econòmics: La Junta, oficina tècnica, 3.500€
Observacions:

Indicador/s: Número d’establiments que participen a la fira 65
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 65
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5.4. NOM DE L’ACTUACIÓ: Arbrat de Nadal
Objectiu/s:
Incrementar el verd de la ciutat.
Donar una segona oportunitat als arbres de Nadal dels Comerciants

Breu descripció:
Als comerciants associats se’ls hi repartirà un arbre de Nadal per tal de dinamitzar els comerços
creant un ambient nadalenc als carrers de la Marina. Aquest arbres se’ls hi donarà una segona
oportunitat en una Zona verda.

Beneficis esperats:

Actuació:

X Ambientals
X Socials
X Econòmics

__ d’innovació
X de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
1.3, 2.4, 3.9, 5.10

Persona o àrea responsable: vocal, Mei Marquez
Calendari d’execució previst: Desembre 2017
Recursos humans i econòmics: la junta i oficina tècnica, 1900€
Observacions:

Indicador/s: Número d’establiments que participen a la iniciativa, 84
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 84
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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

1. Enllumenat Nadalenc

Nombre de carrers il·luminats
Numero d’establiments que
s’adhereixen a l’actuació

2. Taller de reciclatge

Número d’establiments que assisteixen
al taller

3. Taller de Salaons

Número d’assistents al taller

4. Mostra de Comerç

Número d’establiments que participen
a la fira

5. Arbres de Nadal

Número d’establiments que participen
a la iniciativa

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

9. OBSERVACIONS

