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1. Dades de l’organització
Nom:

AGRUPACIÓ DE COMERCIANTS I INDUSTRIALS DE LA BARCELONETA

Breu descripció:
.

L'ACIB és una associació del barri especialitzada en el servei al comerciant.
• Recolzar al comerciant associat en tots aquells temes que afectin a les
botigues del nostre barri.
•

Donar orientació, davant de qualsevol dubte o problema, a aquells
botiguers que contactin amb nosaltres ja sigui personalment al punt
d’informació directa o a través del telèfon de l’associat.

•

Assistència a les sessió mensual de l’Audiència Pública i als Consell de
Barri i de Seguretat i amb tècnics del districte de de tots els àmbits.

•

Donar informació als nostres associats de totes les notícies rellevants
entorn al món del comerç.

•

Organitzar activitats formatives.

•

Organitzar activitats d’oci en col·laboració amb el Districte i altres entitats
del barri.

•

Fer campanyes de promoció i dinamització del nostre comerç, quatre
edicions anuals de la campanya Comerç al Carrer.

•

Informació i distribució de material promocional.

L’Agrupació de Comerciants i Industrials de la Barceloneta compta
amb més de 100 associats i treballa per impulsar la Barceloneta com a punt
d’atracció comercial donada la importància de la proximitat del Port i del mar.
Dades de contacte:

Presidència :Josep Domènech
Secretaria adm.: Rosa Llorca
932 214 069
info @ acib.cat

www.acib.cat

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

23/05/2018

2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
Aquet Pla d’Acció a estat impulsat per la Junta Directiva de l'Agrupació de Comerciants i
Industrials de la Barceloneta.
Es preveu fer un seguiment trimestral per la secretària aux.administrativa de
l'Agrupació,informant dels cursos de formació per a la correcta gestió dels residus
comercials,s'entén per residus comercials els residus generats per l'activitat pròpia del comerç al
detall i a l'engròs: comerços, hotels, bars i restaurants, oficines, serveis, i
amb la distribució de borses reutilitzables,amb aquesta acció, els comerços associats pretenen
conscienciar sobre la importància del reciclatge i la cura del medi ambient.
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Els comerços associats regalaran als seus clients unes bosses reutilitzables per fer les seves compres.
Les bosses portaran el logo de l’agrupació, un missatge relacionat amb el medi ambient i l'eslògan:
’ DÓNA VIDA Al BARRI,COMPRA EN EL SEU COMERÇ “.
Data de publicació del Pla d’acció:

08 de juny de 2018

Vigència del Pla d’acció:

Fins a 31 de desembre de 2018

Pla/plans d’acció anterior/s:

3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
L’Agrupació vol posar atenció en la gestió de residus, considerant que ha d’incorporar un conjunt
d’actuacions d’acord amb valors socials i mediambientals que marcaran el seu paper com a
comerç de proximitat amb voluntat de millorar el barri al que es vincula. Per aquest motiu, vol
col·laborar amb Barcelona Sostenible i desenvolupar iniciatives que tinguin com a objectiu
fomentar bones pràctiques i contribuir a la millora de la sostenibilitat.

4. Finalitat
Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció:

Com a entitat, difondre una cultura responsable entre els associats, donant suport a aquelles accions
que vagin aquesta línia per part de membres de l’entitat de manera individual.
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5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació: Utilització de bosses reutilitzables
Fomentar l’ús de bosses reutilitzables i
minimitzar l’ús del plàstic.

Objectius:

Breu descripció:

Els comerços associats regalaran als seus clients unes bosses reutilitzables per fer
les seves compres. Les bosses portaran el logo de l’agrupació, un missatge
relacionat amb el medi ambient i l'eslògan:
’ DÓNA VIDA Al BARRI, COMPRA EN EL SEU COMERÇ “.

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:
5.1, 5.8

Persona o àrea responsable:

L’Agrupació de Comerciants i Industrials de la Barceloneta

Calendari d’execució previst:

2018

Recursos humans i/o econòmics:

La Junta directiva i el personal administratiu

Observacions:

Indicador/s:

Nombre de comerços que utilitzen les bosses
Nombre de bosses entregades
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5.2 Nom de l’actuació: Gestió dels residus comercials
Objectius:

Difondre una cultura ètica i responsable dels
residus que generem.

Breu descripció:

Volem posar el focus en la recollida segregada de residus generats pels nostres
comerciants.
L’associació oferirà una formació sobre la correcta gestió dels residus als seus
associats, en col·laboració amb l’empresa Siresa Solucions Integrals per als
Residus, S.A., per tal que cada associat millori la gestió dels seus residus

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:
5.1,5.8, 5.9., 5.10.

Persona o àrea responsable:

L’Agrupació de Comerciants i Industrials de la Barceloneta

Calendari d’execució previst:

2018

Recursos humans i/o econòmics: i

La Junta directiva i el personal administratiu

Observacions:

Indicador/s:

Nombre de socis assistents a la formació de gestió de residus
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Logotip
organització

6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

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

Estat actual
Data:

Utilització de bosses reutilitzables

Nombre de comerços que entreguen
les bosses
Nombre de bosses distribuïdes

El 100% dels
comerços.

En procés

Gestió dels residus comercials

Nombre de socis assistents a la
formació de residus.

El 100% dels socis.

En procés

1r any
Data:

2n any
Data:
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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

Per a dur a terme el Pla d’Acció de Sostenibilitat de l’Agrupació de Comerciants i Industrials de la
Barceloneta, treballarem en xarxa amb els nostres associats i Barcelona Oberta

9. Observacions
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