PLA D’ACCIÓ
B+S
Associació de Comerciants Xavier
Nogués

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom: Associació de Comerciants Xavier Nogués
Breu descripció: Associacio que agrupa 30 comerços i restauradors associats al Barri de El Besòs i el
Marsme del Districte de Sant Martí

Dades de contacte: Merche Teruel Gozálvez, presidenta de l’Associació. Seu de l’Associació: Carrer
Xavier Nogués, 41 Barcelona 08019 Tel 93 305 35 52 www.associaciodecomerciantsxaviernogues.com

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 26/06/2014

2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ
Breu descripció del procés d’elaboració: Les accions que es fan des de l’Associació de
Comerciants Xavier Nogués estan encaminades a la millora de la viabilitat dels comerços del Besòs
i el Maresme participant en els programes de la Direcció de Comerç executats per Barcelona Activa i
de formació Obert al Futur i en aquelles iniciatives que s’impulsin per les diferents associacions del
barri i que donen suport a la millora de les condicions de vida mitjançant la bona convivència, el
respecte i la dignificació de l’ espai urbà.
Data d’aprovació del Pla d’acció: 29/6/2017
Vigència del pla d’acció: 31/12/2017
Personal implicat: Junta i comerços associats de l’Associació de Comerciants Xavier Nogués.

3. DIAGNOSI
Davant la necessitat de promoure el comerç de proximitat del Barri de El Besòs i El Maresme i amb la
voluntat de les diferents associacions comercials del barri de crear un espai d’avaluació i planificació
d’accions i recursos, conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona s’acorda un Pla de Dinamització
del Comerç de Proximitat de El Besòs i El Maresme signen un Pacte: entre el President de l’ Associació
de Concessionaris del Mercat Municipal del Besòs, la Presidenta de l’Associació de Comerciants 019 i
la Presidenta de l’Associació de Comerciants Xavier Nogués, per promoure diferents accions en l’àmbit
associatiu, de viabilitat, de cooperació, de sostenibilitat, de compromís amb el barri, de visibilitat del
comerç i de coordinació i seguiment per el compliment dels compromisos de l’acord. Dins d’aquest
Acord que es comença a desenvolupar l’any 2017 l’Associació de Comerciants presentem les següents
actuacions per el present Pla d’Acció 2017
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4. FINALITAT
Promoure accions de millora dels comerços del Besòs i El Maresme. Intensificar entre els nostres
associats els programes de “Servei al Comerç” i del programa de formació “Oberts al Futur” .
Intensificar la presència del comerç a la xarxa i en els serveis de digitalització
Estudiar la creació d’una Carta de Serveis conjunta.
Treballar de manera cooperativa aliances amb sectors clau (hotelers, universitaris i,o escolars)
Estudiar possibilitats d’integració associativa.
Promoure l’adequació d’energia eficient en els comerços.
Millorar l’accessibilitat per persones amb discapacitat.
Promoure la participació dels associats en les iniciatives comunitàries
Organitzar accions de dinamització comercial en campanyes específiques estacionals
Avaluar periòdicament el conjunt de recursos i les accions de millora previstes en l’acord.
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5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
5.1. NOM DE L’ACTUACIÓ: Reducció de residus
Objectiu/s: Reduir les bosses de plàstic
Breu descripció: Mitjançant el repartiment de bosses de roba reutilitzables per reduir els residus
plàstic
Beneficis esperats:
x_ Ambientals
x__ Socials
x__ Econòmics

Actuació:
__ 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
Persona o àrea responsable: Junta i associats de l’Associació de Comerciants Xavier Nogués.
Calendari d’execució previst: Durant l’any 2017
Recursos humans i econòmics: Recursos de l’Associació de Comerciants Xavier Nogués i suport
de Barcelona Activa.
Observacions:
Indicador/s:
- Nº bosses de roba repartides
- Nº comerços adherits
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:
Es reparteixen 2.250 bosses de roba a raó de 75 unitats x els 30 comerços associats
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5.2. NOM DE L’ACTUACIÓ: El Comerç i les Escoles
Objectiu/s: Fer divulgació de l’activitat dels professional del comerç de proximitat entre les escoles .

Breu descripció: En combinació amb la Regidoria de Comerç i de Mercats i dins del programa de
“El Comerç i les Escoles” es concerten 3 visites-taller de les escoles adherides al programa, a un
dels comerços associats en grups de 20-25 alumnes per visita.
En aquestes visites-taller s’expliquen el funcionament general de l’establiment i els mecanismes de
l’activitat comercial que es desenvolupa.

Beneficis esperats:

Actuació:

_ 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:
9.9
Persona o àrea responsable: Junta de l’Associació de Comerciants Xavier Nogués.
Calendari d’execució previst: Durant l’any 2017
Recursos humans i econòmics: Recursos de l’Associació de Comerciants Xavier Nogués i suport
de la Conselleria de Comerç i Barcelona Activa.
Observacions:

Indicador/s:
Nº d’associats participants en el Comerç i les Escoles
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:
5% comerços participants
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5.3. NOM DE L’ACTUACIÓ: Manteniment de l’entorn urbà
Objectiu/s:
Restauració d’un mural artístic situat a l’àmbit dels comerços associat i neteja de grafits en l’entorn
urbà a l’abast

Breu descripció: Periòdicament i quan l’estat del mural artístic o la restauració de les parets i
columnes de l’entorn comercial ho requereixen es procedeix al repintat de l’espai urbà a l’abast de
l’Associació de Comerciants Xavier Nogués

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:
2.3
Persona o àrea responsable: Junta de l’Associació de Comerciants Xavier Nogués.

Calendari d’execució previst: Durant l’any 2017
Recursos humans i econòmics: Recursos de l’Associació de Comerciants Xavier Nogués.
Observacions:

Indicador/s:
- Nº comerços adherits
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:
100% de comerços adherits
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5.4. NOM DE L’ACTUACIÓ: Tallers de Salut als Casals de Gent Gran
Objectiu/s: Fer divulgació de l’activitat dels professionals del comerç de proximitat entre el
col·lectiu de Gent Gran

Breu descripció: En combinació amb el Pla de Desenvolupament Comunitari i el Programa de Salut
de Gent Gran es realitzen diferents Tallers de Salut programats en funció del programa del Casal de
Gent Gran Joan Maragall. L’any 2017 es realitza un taller de nutrició i un taller d’educació visual i
auditiva.

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:
9.1, 9.3, 9.9
Persona o àrea responsable: Junta de l’Associació de Comerciants Xavier Nogués i comerços
participants.

Calendari d’execució previst: Durant l’any 2017
Recursos humans i econòmics: Recursos de l’Associació de Comerciants Xavier Nogués i suport
del PDC i Casal Joan Maragall
Observacions:
Indicador/s:
- Nº d’associats participants en tallers de salut als Casals de Gent Gran
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:
5% comerços adherits
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6. AVALUACIÓ
Indicadors de seguiment

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

Repartiment de bosses de roba reciclables

-

Nº bosses de roba repartides
Nº comerços adherits

Valor esperat
de l’indicador
al cap d’un any
2250 Bosses
repartides. 75
Unitats a cada un
dels 30 comerços
associats

Taller divulgatiu dins el Programa El Comerç i
les Escoles

-

Nº d’associats participants en
el Comerç i les Escoles

3%
comerços
participants

1
Comerç
participa

Manteniment de l’entorn urbà

-

Nº comerços adherits

100% de
comerços

30
Comerços
associats
participen

Taller de Nutrició i Taller d’Educació visual i
auditiva al Casal de Gent Gran dins el Programa
de Salut

-

Nº d’associats participants en
el Comerç i les Escoles

7% comerços
participants

2
Comerços
participen

Actuació

Indicador

Estat actual
En execució

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
Pla de Desenvolupament Comunitari. Casal de Gent Gran Joan Maragall. Ajuntament de Barcelona
Programa de Comerç i les Escoles.

9. OBSERVACIONS

