PLA D’ACCIÓ
B+S
Gremi de Serrallers de
Catalunya

1. Dades de l’organització
Nom:

Breu descripció:

GREMI DE SERRALLERS DE CATALUNYA
El Gremi de Serrallers de Catalunya data de 1380 i al llarg de la seva trajectòria ha
tractat d’afavorir l’aprenentatge dels oficis relacionats amb la serralleria.
El ram d’empreses que tenim es dediquen a la serralleria, fusteries, automatismes,
manteniments industrials, ascensors, soldadures, estructures metàl·liques... i moltes
més, i ha estat paraigua dels professionals que s’hi dediquen, facilitant-los-hi
assessorament en tots els sentits i potenciant una bona relació entre ells.
Ara, el nostre objectiu és donar a conèixer aquesta institució a la societat en general,
que el client pugui necessitar un servei professional del nostre sector.

Dades de contacte

C/ CÒRSEGA,74
93 301 66 46.
secretaria@gremiserrallers.com
www.gremiserrallers.com

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

09/06/2017

2. Dades del Pla d’Acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció:

Hem fet el Pla d’Acció seguint els passos del darrere any i amb l’assessorament tècnic de Barcelona
Sostenible.
Hem fet la difusió tant per correu electrònic com per telèfon als nostres agremiats, per saber el que volen
fer.
Data de publicació del Pla d’Acció:

24/04/2019

Pla o plans d’acció anteriors:

Pla d’Acció 2017 i Pla d’Acció 2018

Vigència del Pla d’Acció:

31/12/2019
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3. Objectiu del Pla d’Acció
Punt de partida del Pla d’Acció:

Aquest any seguim amb el Pla d’Acció que vam fer l’any passat. Els agremiats han implantat més el tema
d’eficiència energètica i no han comprat vehicles elèctrics. Volem que s’involucrin més
Propòsit principal del Pla d’Acció:

Que els agremiats s’involucrin més amb les accions.
Ens ha portat a fer el Pla d’acció perquè creiem que es de molta importància el tema de la sostenibilitat i
que les empreses tinguin consciència del medi ambient.

4. Descripció de les actuacions
1. Nom de l’actuació: EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.
Objectius
d’aquesta actuació:

Disminuir el consum energètic i obtenir
l’estalvi econòmic. Alhora es pretén
sensibilitzar a la ciutadania sobre el
malbaratament energètic degut en
molts casos per mals hàbits.

Breu descripció:

Des de Barcelona + Sostenible s’han elaborat uns adhesius que ambientalitzen els
establiments comercials. Des del Gremi es donarà l’oportunitat que els agremiats
sol·licitin aquests adhesius.
A més, es pretén que els agremiats canviïn la il·luminació per llums Leds.
Regular la temperatura de climatització i manteniment preventiu dels aparells de
climatització.

Més informació
(enllaç):

Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☐ Socials
☒ Econòmics

Innovació

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
4.5, 5.3, 9.3
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Persona o àrea responsable:

Calendari d’execució previst:

Marta Sala
Anual

Recursos humans i/o econòmics:
Observacions:
Indicador/s:

Número d’establiments que s’enganxen els adhesius.

2. Nom de l’actuació: FORMACIÓ
Objectius d’aquesta
actuació:

Que els agremiats tinguin el
coneixement de com reduir els
consums energètics.

Breu descripció:

Assistir a les sessions de formació d’Obert al Futur que s’han plantejat amb
la col·laboració de Barcelona+ Sostenible sobre l’eficiència energètica en
el comerç. Estan previstes 4 formacions diferents amb horari de 14.30 a 16.30h.
Es recomana portar la factura del comerç.

Més informació
(enllaç):

Beneficis esperats:

https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/detall-formacio?id=891305
Tipus d’actuació:

☒Ambientals
☒ Socials
☒ Econòmics

Innovació

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
4.5, 9.3
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Persona o àrea responsable:

Calendari d’execució previst:

MARTA SALA
DIA DE FORMACIÓ

Recursos humans i/o econòmics:
Observacions:
Indicador/s:

Nº d’agremiats que han assistit a la formació
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5. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

.Número d’establiments que
s’enganxen els adhesius.

FORMACIÓ

Nº Agremiats que han
assistit a les formacions

Valor actual
Data: .

Valor esperat al
cap d’un any:

0

60%

0

70%
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Valor assolit
Data 1r any:

Valor assolit
Data 2n any:

6. 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

7. Col·laboracions i treball en xarxa
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