
  

 
 

 

PLA D’ACCIÓ 
 

ORGANITZACIÓ: 
 

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 

Nom: Associació Pelai Centre i Rodalies 

 

Breu descripció:  
 

L'Associació Pelai Centre es el resultat de la fusió de les Associacions del Carrer pelai i de la Plaça 
Universitat amb l'objectiu de crear un eix comercial del carrer Pelai, Plaça Universitat i Rodalies per 
donar importància a un carrer amb tradició i història que agrupa a comerciants de proximitat amb 
l'intenció de reviure la zona i donar nom a una zona emblemàtica de Barcelona, tant de pas com de 
compres. 

 
El que preten l'Associació es ser la veu dels comerciants i dónar vida a les zones abans esmentades 
amb la finalitat de crear un eix dinàmic, sostenible, segur i cívic. 
 

Dades de contacte: 
Noelia Mohedano (Secretaria Tècnica) 
93 301 79 80  
Noelia.mohedano@pelaicentre.cat 
 

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 17/06/2014 
 
 

2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ  

 

Breu descripció dels continguts del document: 

Aquest document recull els objectius del Pla estratégic de l’entitat que estan relacionats directa o 
indirectament amb el Comopromís Ciutadà i la Sostenibilitat.  

 

Breu descripció del procés d’elaboració:  
El present Pla d’Acció parteix dels objectius establerts per a l’any 2014, enmarcats en l’elaboració del 
Pla Estratégic i la definició d’objectius de l’Associació de Pelai Centre i Rodalies, duta a terme per 
l’equip tècnic i directiu de l’entitat. 
 
Les persones implicades seran els membres de la Junta de l’Associació que aniran fent un seguiment 
de les linies d’actuació, mentre que les diferents accions van dirigides als comerciants, vianants i a la 
mateixa Junta.  
 

Vigència del pla d’acció: juny 2014 a desembre 2016. 

 

3. ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT 

 
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la 
Sostenibilitat. Consulteu el Compromís i indiqueu les línies d’acció a les que fa referència el vostre 
Pla d’Acció. 

mailto:Noelia.mohedano@pelaicentre.cat
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf


  

 
 

 
 

Nom de l’actuació Línies d’acció 

1. Sensibilitzar per tal de reduir i millorar la gestió dels residus 5.4 - 5.5 - 5.8 - 5.9 - 5.10  

2. Millora de la transparència i la coordinació interna 6.5 – 6.2 – 9.10 

3. Treballar projectes comuns en zarxa amb d’altres associacions i 
centre del barri/eixample 

4.10 - 5.5 - 6.3 - 7.10 - 9.5 
- 9.6 - 9.9 

4. Imprimir només els documents i fotocòpies necessàries i sempre a 
doble cara  

5.10  

 

 

4. PRINCIPALS OBJECTIUS I LÍNIES D’ACCIÓ 

Per tenir una visió global dels objectius i línies que contempleu a aquest pla d’acció, indiqueu-les al 
següent quadre: 
 
 

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 

 



  

 
 

 

 

5. RELACIÓ DE LES ACTUACIONS 

 

5.1 NOM DE L’ACTUACIÓ: . Sensibilitzar per tal de reduir i millorar la gestió dels residus 

Objectiu/s:  
 

- Sensibilització del bé comú i del respecte amb el medi ambient a travès de diferents 
campanyes que vetllin per:  

1- L’estalvi de l’Aigua 
2- L’estalvi Energètic 
3- El reciclatge  
4- Les bosses de roba 
5- La coordinació de la brossa i la correcta recollida  

 

Breu descripció:  

Per tal de sensibilitzar, cada trimestre es treballarà una temàtica i es coordinarà a través de 
campanyes ja existents (fomentades per l’administració o d’altres ens locals, entitats privades,...) per 
tal de fomentar una gestió sostenible.  

Els principals destinataris de la campanya son els establiments comercials (comerços i serveis) del 
carrer Pelai, Plaça Universitat, Ronda Universitat i C. Bergara que pertanyin a l’associació. 

 
Beneficis esperats: 
 

Ambientals       Socials      Econòmics   
 
 
Actuació: 
 

En curs      Proposta de millora/ampliació        Nova actuació 
 

 
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
 
5.4 – 5.5 -5.8 - 5.9 – 5.10  

 

Càrrec o àrea responsable: Junta Directiva 

 

Calendari d’execució previst:  2 Anys 

 

Recursos humans i econòmics: Tot l’equip 
 

Observacions:  Al finalitzar cadascuna de les campanyes es fa una valoració per tal de fer propostes 
de millora de cara a la propera actuació. 

 

 

 

 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf


  

 
 

 

 

5.2 NOM DE L’ACTUACIÓ: Millora de la Transparència i la coordinació Interna 

Objectiu/s:  
- Millorar la comunicació interna: 

1) Nova página web  
2) Butlletí electrónic 
3) Reunións informatives temàtiques en funció dels interessos dels associats 
4) Accions formatives 

 
- Elaboració del Pla de Comunicació que planificarà la implantació de les diferents eines de 

treball. 
- Millora dels processos interns i eines documentals 
- Optimitzar el nombre de reunions (juntes, Assemblees i comissions) 

  

Breu descripció:  

Per tal millorar la transparencia i la comunicació/coordinació interna es porten a terme tota una sèrie 
d’actuacions des de l’Entitat que estan en constant revisió i seguiment per tal de seguir éssent vigents. 
i efectives.  

 

 
Beneficis esperats: 
 

Ambientals       Socials      Econòmics   
 
 
Actuació: 
 

En curs      Proposta de millora/ampliació        Nova actuació 
 

 
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
 6.5 – 6.2 – 9.10 
 

 

Càrrec o àrea responsable:  Equip Tècnic 

 

Calendari d’execució previst:  Juny 2014 – Desembre 2016 

 

Recursos humans i econòmics: Equip Tècnic 
 

Observacions:  

 

 
 
 
 
 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf


  

 
 

 
5.3 NOM DE L’ACTUACIÓ: Treballar projectes comuns en zarxa amb d’altres associacions i centre 
del barri/eixample 

Objectiu/s:  
 

- Optimitzar els recursos i crear projectes i accions que fomentin la participació dels diferents 
agents del territori 

 
 
 

Breu descripció:  

A travès del treball en xarxa es poden aconseguir millores i treballar per interesos comuns en el 
territori. Es per aquest motiu que des de l’Associació existeix la voluntat de treballar amb d’altres 
enittats i es participa de forma activa en els diferents grups tant públics com privats. 

 

 

 

 
Beneficis esperats: 
 

Ambientals       Socials      Econòmics   
 
 
Actuació: 
 

En curs      Proposta de millora/ampliació        Nova actuació 
 

 
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
4.10 - 5.5 - 6.3 - 7.10 - 9.5 - 9.6 - 9.9 
 

 

Càrrec o àrea responsable: Junta Directiva 

 

Calendari d’execució previst:  2 Anys 

 

Recursos humans i econòmics: Tot l’equip 
 

Observacions:   

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf


  

 
 

 
 

5.4 NOM DE L’ACTUACIÓ: Imprimir només els documents i fotocòpies necessàries i sempre a doble 
cara  

Objectiu/s:  
- Reduir l’impacte ambiental a patir de la reducció de residus i el consum responsable: 

1) Imprimir a dues cares 
2) Reutilització del paper al màxim 

 
 

Breu descripció:  

Per tal de reduir el consum en material i incorporar criteris ambientals i sostenibilitat de la nostra 
organització, ja fa temps que les impresions (exceptuant aquelles imprescindibles) de manera general 
les fem a dues cares. 

 

 
Beneficis esperats: 
 

Ambientals       Socials      Econòmics   
 
 
Actuació: 
 

En curs      Proposta de millora/ampliació        Nova actuació 
 

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

 

Càrrec o àrea responsable:  Equip Tècnic 

 

Calendari d’execució previst:  Juny 2014 – Desembre 2016 

 

Recursos humans i econòmics: Equip Tècnic 
 

Observacions:  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf


  

 
 

 
 

6. INDICADORS DE SEGUIMENT 

 

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

 

Actuació Indicadors 
Valor de l’indicador 

en data: 2014 

Sensibilitzar per tal de reduir i millorar la 
gestió dels residus 

- Aparicions als 
Butlletins 

- Núm. De Visites als 
establiments per tal 
de sensibilitzar  

-  

 

Millora de la Transparència i la coordinació 
Interna 

- Pàgina Web que 
consta d’una intranet 
a on es penja la 
documentació 
sempre visible per 
l’associat 

 

Treballar projectes comuns en zarxa amb 
d’altres associacions i centre del 
barri/eixample 

- Participació de 
projectes externs 
(núm. De reunions, 
actes,...) 

 

Imprimir només els documents i fotocòpies 
necessàries i sempre a doble cara  

- Paper utilitzat,...  

 

 

7. COMENTARIS / ACLARIMENTS 

 
 
 
 
 
 


