PLA D’ACCIÓ
B+S
Associació de Comerciants
Travessera de Dalt
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1. Dades de l’organització
Nom:

Associació de Comerciants Travessera de Dalt

Breu descripció:

Son finalitats de L’Associació:
A.-L’Associació vetlla pels interessos dels associats, sent portaveu, enllaç, i
mitjà de comunicació dels comerciants amb les autoritats locals, organismes,
entitats públiques
i privades i col·labora activament amb el districte per potenciar la seguretat de
la zona
B.-Des de la seva constitució, fomentem unes metes i objectius comuns, per
aconseguir que els comerç i els serveis, cadascun amb la seva problemàtica, es
consolidin i creixin.
C.-Aquesta Associació no té ànim de lucre.

Dades de contacte:

Mª Virginia Espada Moreno- Presidenta
Travessera de Dalt, - 40 Baixos
08024- Barcelona
93.284.92.91.

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

05/06/18.

2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
El primer que s’ha fet és controlar que les actuacions propostes en l’últim pla d’acció 2017, s’estan
complint. Una vegada fet el seguiment busquem noves idees per continuar millorant.

Data de publicació del Pla d’acció:

11 de juny de 2018

Vigència del Pla d’acció:

Fins a 31 de desembre de 2018

Pla/plans d’acció anterior/s:

Pla d’acció 2017

3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
Tot i que s’està aplicant el Pla d’Acció proposat l’any 2017, creiem que en aquest punt seria necessari
algun tipus de formació perquè els associats millorin en la sostenibilitat.
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4. Finalitat
Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció:
Fer el nostre comerç més sostenible i involucrar als veïns en les mesures que s’han pres als comerços.
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5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació: Estalvi energètic
Objectius:

Promoure cursos sobre eficiència energètica
per reduir el consum d’energia i estudiar
possibilitats per estalviar-la.

Breu descripció:

Explicar els avantatges per implementar als comerços l’ús de mitjans tècnics com
temporitzadors als magatzems o detectors de presència per evitar que els llums
estiguin encesos si no hi ha ningú treballant.
Posar a l’abast dels comerços les fitxes de la Guia Rehabilita’m per tal de que
puguin incorporar en la mida del possible alguna de les accions proposades com
a mesures passives, actives o de millora de la salut i el confort.

Més informació (enllaç):

http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/sites/default/files/rehabi
litam_fes_me_eficient_saludable.pdf

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
4.3, 4.5, 8.4, 10.4

Persona o àrea responsable:

Tots els associats

Calendari d’execució previst:

Juliol-Desembre 2018

Recursos humans i/o econòmics:

Cursos organitzats per associat de Iberdrola i distribució de la
Guia energètica

Observacions:
Indicador/s:

Número d’associats que assisteixen a la formació
Número associats que incorporen actuacions en eficiència energètica en el seu comerç
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5.2 Nom de l’actuació: Bossa reciclable per l’Associació de Comerciants
Objectius:

Reduir el número de bosses en el comerç diari

Breu descripció:

Facilitar bosses reutilitzables que el client faci servir en la seva compra diària.
Serà una bossa amb el logotip de l’Associació de comerciants i posarem un
missatge ecològic.

Més informació (enllaç):

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
5.8

Persona o àrea responsable:

Tots els associats

Calendari d’execució previst:

Setembre-Desembre 2018

Recursos humans i/o econòmics:

Quotes associats i preu de venda de la bossa.

Observacions:

Indicador/s:

Número d’associats que s’adhereix a l’acció
Número de bosses entregades
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6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

Valor esperat de
l’indicador al cap
d’un any
35/53

Curs sobre eficiència energètica

Número d’associats assistents
Número associats que incorporen
actuacions en eficiència energètica en
el seu comerç

Promocionar bossa reciclable

Número d’associats adherits
Número de bosses reciclables

30/53

Estat actual
Data:05/06/18

1r any
Data:

2n any
Data:

No s’ha fet encara

No s’ha fet encara
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7. Relació amb el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
relacionades amb les actuacions del 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
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