PLA D’ACCIÓ
B+S
Associació de Comerciants
Pelai Centre i Rodalies

1. Dades de l’organització
Nom:

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS PELAI CENTRE & RODALIES

Breu descripció:

El carrer Pelai compta amb una llarga tradició com a eix comercial pels
barcelonins i els visitants de la ciutat. Gràcies a una oferta variada i de
qualitat, i a una ubicació privilegiada i accessible, és un dels punts
comercials de referència a la ciutat de Barcelona.
L’Associació Pelai Centre i Rodalies és una entitat històrica de
Barcelona, que va néixer fruit de les inquietuds dels establiments comercials i
les activitats econòmiques de la zona, per defensar-ne el seu històric
atractiu comercial i promoure’n la dinamització econòmica i els
interessos socials dels seus establiments associats.
Els objectius de l'entitat són els següents:
- Mantenir l’atractiu comercial i turístic per continuar sent un dels eixos
comercials més importants de Barcelona.
- Aportar serveis exclusius als establiments associats i defensar els seus
interessos.
- Aconseguir millores en l’urbanisme i la mobilitat de la zona.
- Assolir el reconeixement i promoció del carrer Pelai i rodalies com a eix
comercial de Barcelona.
- Millorar la seguretat, el civisme i la sostenibilitat a l’àmbit de referència.
La nostra actuació se centra en la defensa dels interessos i la
promoció dels establiments comercials i activitats econòmiques
ubicades entre la Plaça Catalunya i la Plaça Universitat, incloent els carrers
següents:
Carrer Pelai
Plaça Universitat
Ronda Universitat
Carrer Bergara
Carrer Balmes (tram entre Gran Via i C. Bergara)
Gran Via (tram entre Pl. Universitat i Pg. de Gràcia)

Dades de contacte:

Presidència: Gabriel Jené_639 37 35 37
gerencia@pelaicentre.barcelona
www.pelaicentre.barcelona

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

17/06/2014
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2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
El Pla d’acció de Pelai Centre & Rodalies respon a la necessita d’oferir als nostres establiments
associats un seguit de propostes perquè puguin desenvolupar accions de millora de la sostenibilitat i
de la responsabilitat social. Com a membre de Barcelona Oberta, ens adherim a les accions del seu
Pla d’Acció per la Sostenibilitat, fent arribar les accions que en ell es proposen als nostres
establiments associats.
Entenem que, amb aquestes mesures, els nostres associats podran beneficiar-se de propostes
exclusives que actuaran en pro del medi ambient i del territori.

Data de publicació del Pla d’acció:

18/06/2018

Vigència del Pla d’acció:

2018

3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
Pelai Centre & Rodalies aposta per oferir serveis de qualitat als seus establiments associats, per tal
d’ajudar-los en el seu desenvolupament empresarial.
Com a part de les accions que es duen a terme, Pelai Centre & Rodalies té una catàleg de serveis
que, de la mà de Barcelona Oberta, ofereix als associats propostes avantatjoses en
diversos aspectes que els poden ser interessants per les seves empreses.
Dins d’aquestes propostes formen part els projectes acordats amb empreses i organismes amb la
sostenibilitat i la responsabilitat social com a eix vertebrador.
Amb aquestes propostes volem que l’entitat faci un pas endavant apostant per la qualitat en les
accions que fa. Volem, a més, que aquestes propostes ajudin als establiments associats a millorar la
seva competitivitat empresarial.

4. Finalitat
Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció:
El Pla d’Acció té com a finalitat aportar eines de millora de la sostenibilitat als
establiments comercials i de serveis associats a Pelai Centre & Rodalies.
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5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació:
Acord amb FACTOR ENERGIA: establiments més eficients
Objectius:

-

Ajudar als establiments comercials
associats a Pelai Centre & Rodalies a
millorar la seves polítiques empresarials
de sostenibilitat.
Treballar conjuntament amb els comerços
associats per millorar la seva eficiència
energètica.

-

Breu descripció:

Factor Energia és una empresa que aposta per l’energia verda, la
sostenibilitat i l’optimització dels costos destinats per les empreses a
l’energia.
L’acord inclou avantatges pels establiments comercials que s’adhereixin a Factor
Energia.
L’acord inclou els següents avantatges pels establiments:
Subministrament totalment renovable amb certificat d’energia verda
100%
Optimització de la potència contractada estudiant el cas concret per
adaptar la potència contractada a la que és necessària.
Finançament especial per fer canvis a il·luminació LED i bateries de
condensació
Estudis personalitzats per adaptar les propostes a les necessitat
específiques de cada empresa.

•
•
•
•

Els establiments comercials que s’adhereixin a aquesta acció podran estalviar fins
a un 20% de la factura anual en energia.

Més informació (enllaç):

https://www.factorenergia.com/ca/

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat
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Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
3.7, 4.3, 4.5, 4.6, 4.10, 8.4, 8.9, 9.1, 9.6

Persona o àrea responsable:

Servei tècnic de Pelai Centre & Rodalies

Calendari d’execució previst:

Juny a desembre de 2018

Recursos humans i/o econòmics:

Servei tècnic de Pelai Centre & Rodalies

Observacions:

Indicador/s:

-

Nombre de comunicacions al establiments associats per donar a conèixer
l’acord.
Nombre d’establiments que es mostren interessants en l’acció
Nombre d’establiments que es mostren interessants en l’acció.
Nombre d’establiments comercials que contracten amb factor energia.
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5.2 Nom de l’actuació:
Acord amb la XARXA LABORAL DEL RAVAL: establiments més
compromesos
Objectius:

-

Aportar un recurs de contractació als
establiments comercials associats a Pelai
Centre & Rodalies per tal que facin les
seves contractacions a través d’una entitat
que treballa amb persones amb dificultats
d’inserció laboral.
Promoure el compromís dels establiments
comercials amb el territori i les persones
amb més dificultats d’inserció.

-

Breu descripció:

IMATGE

La Xarxa Laboral del Raval aplega 16 entitats de l’àmbit ocupacional i es
constitueix amb l’objectiu d’optimitzar recursos i donar sortida a les persones
que volen accedir al món laboral, moltes d’elles perfils amb dificultats d’inserció.
Les entitats que formen la Xarxa tenen molts anys d’experiència, ofereixen un
servei de garantia i qualitat i posen a disposició una borsa de treball que avarca
un ampli ventall de perfils professionals
En aquest sentit, l’acord signat amb Barcelona Oberta vol facilitar la
contractació de persones que formen part de la Xarxa Laboral per
part dels establiments associats als eixos comercials membres de
Barcelona Oberta.
Aquests, es poden beneficiar dels següents acord:



Difusió i gestió d’ofertes de feina a través la Xarxa Laboral.
Preselecció de candidats basant-se en els requisits que demana
l’empresa.
Acompanyament a les persones contractades en el seu procés d’adaptació
laboral.



Més informació (enllaç):

https://www.totraval.org/ca/projectes/xarxa-laboral-del-raval

Actuació:
Beneficis esperats:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
7.2, 7.7, 7.8, 8.9, 9.1, 9.6
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Persona o àrea responsable:

Servei tècnic de Pelai Centre & Rodalies

Calendari d’execució previst:

Juny a desembre de 2018

Recursos humans i/o econòmics:

Servei tècnic de Pelai Centre & Rodalies

Observacions:

Indicador/s:

-

Nombre de comunicacions al establiments associats per donar a conèixer
l’acord.
Nombre d’establiments que es mostren interessants en l’acció
Nombre d’establiments que fan contractacions a través de la Xarxa Laboral
del Raval
Nombre de persones contractades.
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-

No
ass
No
pla

5.3 Nom de l’actuació:
Acord amb la TORROT-MUVING: mobilitat més neta
Objectius:

-

-

Breu descripció:

Promoure la mobilitat sostenible al centre
de la ciutat a través de vehicles no
contaminants.
Promoure
la
responsabilitat
dels
establiments comercials associats a Pelai
Centre & Rodalies amb la mobilitat
sostenible.

IMATGE

MUVING es una operadora de SHARING de motos elèctriques, membre
del grup TORROT.
MUVING proporciona a l'usuari una experiència de mobilitat urbana
accessible i pràctica, en la qual ja no es precisa disposar de vehicle propi, ni
pagar per alguna cosa que no uses. A més, s’hi afegeix el component
importantíssim del respecte per la sostenibilitat i millora de la qualitat
de l’aire.
El vehicle elèctric representa la millor solució en la lluita contra la
contaminació de l'aire i els seus efectes nocius en la salut, en la reducció de les
dificultats del tràfic en les vies urbanes i en la limitació del consum excessiu
d'energia. A més, fomenta la cultura sharing: compartint els recursos és com més
eficients serem.
L’acord amb Barcelona Oberta ofereix beneficis als establiments comercials
associats a Pelai Centre & Rodalies, tant per benefici dels propis comerciants i
resta de membres dels comerços, com per aportar un valor afegit als serveis que
ofereixen a la seva clientela.

Més informació (enllaç):

https://www.muving.com/

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:
3.1, 3.3, 4.1, 4.7, 4.8, 4.10, 8.4, 8.9, 9.1, 9.6
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Persona o àrea responsable:

Servei tècnic de Pelai Centre & Rodalies

Calendari d’execució previst:

Juny a desembre de 2018

Recursos humans i/o econòmics:

Servei tècnic de Pelai Centre & Rodalies

Observacions:

Indicador/s:

-

Nombre de comunicacions al establiments associats per donar a conèixer
l’acord.
Nombre d’establiments que es mostren interessants en l’acció
Nombre d’establiments que contracten el servei.
Nombre d’establiments comercials que fan difusió entre els seus clients.
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-

N
as
N
d’

Logotip
organització

6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

Acord amb FACTOR ENERGIA: Nombre de comunicacions als
establiments associats per donar a
establiments més sostenibles
conèixer l’acord.

Acord amb la XARXA LABORAL
DEL RAVAL: establiments més
compromesos

Valor esperat de
l’indicador al cap
d’un any
3

Nombre d’establiments que es mostren
interessants en l’acció
Nombre d’establiments comercials que
es beneficien de l’acció.
Nombre de comunicacions als
establiments associats per donar a
conèixer l’acord.

10

Nombre d’establiments que es mostren
interessants en l’acció

6

Nombre d’establiments comercials que
es beneficien de l’acció.

2

Acord amb la TORROT-MUVING: Nombre de comunicacions al
establiments associats per donar a
mobilitat més neta
conèixer l’acord.
Nombre d’establiments que es mostren
interessants en l’acció
Nombre d’establiments comercials que
es beneficien de l’acció.

5
3

5
20
15

Estat actual
Data:

1r any
Data:

2n any
Data:

Logotip
organització

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
Per dur a terme el Pla d’Acció de Sostenibilitat de Pelai Centre & Rodalies es treballa coordinadament
amb Barcelona Oberta, així com amb la resta d’eixos comercial que en formen part, per tal que les
accions siguin conjuntes, i promoure un canvi més efectiu i transformador en la sostenibilitat del sector
comercial de Barcelona.

9. Observacions

