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Campanya de sensibilització "A l'Ajuntament com a
casa"
"A l'Ajuntament, com a casa" és la nova campanya de
sensibilització i estalvi de recursos per a les dependències
municipals.

"A l'Ajuntament, com a casa" és una campanya de
sensibilització i estalvi que centra l'atenció en quatre àmbits
concrets: separació de residus per reduir-ne el volum;
estalvi energètic per al correcte ús dels aparells de
calefacció o aire condicionat i també el tancament d'altres
elements, com ordinadors, llums, etc.; estalvi d'aigua en la
utilització dels lavabos i fer un bon ús dels materials
d'oficina.

La campanya, que lidera l'Àrea de Medi Ambient, en el marc
del Programa Ajuntament+Sostenible, requereix una
implicació molt activa dels treballadors i treballadores, a través
de l'adquisició d'uns hàbits més sostenibles. Amb aquesta
finalitat s'han preparat tres tipus de materials de comunicació:

 

 

Descarrega't el material de la campanya de Reducció de residus: cartell 1 i 2 - fitxa
informativa - enganxina 1 i 2

Descarrega't el material de la campanya d'Estalvi d'energia: cartell - fitxa informativa -
enganxina 1 i 2

Descarrega't el material de la campanya d'Estalvi d'aigua: cartell - fitxa informativa -
enganxina 1 i 2

Descarrega't el material de la campanya de Fes un ús responsable dels Materials: cartell -
fitxa informativa

Nou vending més saludable, més solidari i més
sostenible!
Barcelona participa en un projecte europeu de compra verda i
avança cap a la introducció d'un nou vending més saludable,
més solidari i més sostenible.

L'Ajuntament de Barcelona, a través del programa
Ajuntament+sostenible, participa en el projecte europeu
SMART-Sustainable Public Procurement (Compra Pública
Sostenible Intel·ligent) finançat per programa Intelligent Europe.

Els objectius del projecte, que va començar el setembre 2008 i durarà fins l'agost 2011, són d'una
banda, establir criteris per la contractació de tecnologies innovadores i energèticament eficients, i
per altra banda, desenvolupar eines útils per les administracions públiques per tal de gestionar els
riscos en la fase prèvia a la contractació, l'avaluació dels beneficis financers mitjançant les
metodologies d'anàlisi del cost de cicle de vida i el càlcul de l'estalvi d'emissions de CO2.



El treball de l'Ajuntament de Barcelona se centra en l'aplicació de millores d'eficiència energètica
mitjançant tecnologies intel·ligents en punts de càrrega de vehicles elèctrics i en màquines
expenedores de begudes i d'aliments.

En l'àmbit de les màquines de vending i centrat en la fase de diàleg i consultes amb els proveïdors,
el passat divendres 22 d'octubre es va celebrar, juntament amb l'Agència de l'Energia de
Barcelona i l'Agència de Salut Pública, una sessió a la qual es van convidar empreses fabricants i
distribuïdores per tal de presentar-los el projecte d'introducció del nou vending amb l'objectiu
d'obtenir els seus comentaris i propostes.

Així, el nou vending a l'Ajuntament de Barcelona pretén ser més saludable (limitant, per exemple,
l'oferta de greixos saturats i de begudes amb alt contingut de sucre), més solidari (ampliant
l'oferta de productes de comerç just) i més sostenible (incorporant criteris per optimitzar el
consum energètic de les màquines, disminuir la generació de residus, així com introduint
productes d'agricultura ecològica).

Més informació sobre el projecte: www.smart-spp.eu

Més informació sobre compra sostenible a Barcelona:
www.bcn.cat/agenda21/ajuntamentsostenible

La compra responsable de fusta de l'Ajuntament de Barcelona es
difón com a bona pràctica a la pàgina web de la Comissió Europea
L'experiència en compra responsable de fusta de l'Ajuntament de Barcelona es
recull, junt amb altres experiències europees, en la pàgina web sobre Compra
Pública Verda de la Comissió Europea.

L’any 2003 van aprovar-se la Declaració
Institucional i la Mesura de Govern de Política
Responsable de Compra de Fusta, política que va
consolidar-se finalment amb l’aprovació del Decret
d’Alcaldia sobre Política Responsable de Compra de
Fusta l’any 2004. Aquestes accions, juntament amb
els grups de treball i les sessions de formació
realitzades, així com els informes de monitorització
elaborats, han permès avançar en la disminució de
l’impacte ambiental i social de la ciutat relacionat
amb la compra de productes provinents de
recursos forestals, garantint que els productes de fusta provenen de boscos o plantacions forestals
gestionades correctament des del punt de vista social, econòmic i ambiental.

Els passos realitzats, així com els resultats assolits i les dificultats sorgides serveixen ara com a
exemple de compra verda pública per a altres administracions europees. Aquest fet permet
visualitzar la important tasca realitzada des de l’Ajuntament durant aquests anys i encoratja a
continuar treballant per a la millora de resultats, i per a mantenir-se com a referent en politiques
ambientals a Europa.

L’experiència de Barcelona es troba entre altres bones pràctiques desenvolupades en diverses
ciutats europees. Així, per exemple, també s’exposa el cas de la contractació d’electricitat
renovable a la regió de Rivierenland (Holanda), el cas d’un hospital sostenible construït a Viena
(Àustria) o el cas de serveis de menjadors escolars amb menjar ecològic a Malmö (Suècia), entre
d’altres casos.

El document de Barcelona el podeu consultar aquí.

Convenció A+S: especial INFO A+S
Amb motiu de la Convenció Ajuntamet + Sostenible, s'ha elaborat un INFO A+S temàtic per
difondre la informació més rellevant d'aquest procés participatiu intern iniciat el 2009 i finalitzat
amb l'Acte Institucional de cloenda del passat 18 de març al Centre Cívic La Sedeta.

L'INFO A+S temàtic consta dels següents apartats:

L'acte de la Convenció.

La Convenció de l'Ajuntament+Sostenible: el procés participatiu.

Pla A+S: Compromisos de Futur.

Relació de documents de la Convenció A+S.

El document el podeu trobar a través del següent vincle:
www.convencioajuntamentsostenible.cat/treball.htm

Barcelona participa en el Seminari Procura +
(Helsinki, 11-12 de novembre): Innovació a través
de la contractació
L'Ajuntament de Barcelona, des del Programa Ajuntament +
Sostenible, ha participat en el seminari internacional Procura+
organitzat a Helsinki per la Secretaria europea de l'ICLEI (Local
Governments for Sustainability) i el mateix Ajuntament de Helsinki.

A l'acte han assistit representants de tots els països, responsables polítics, proveïdors, experts
tècnics i altres parts interessades en el foment de la innovació a través de la contractació.

L'objectiu del seminari era intercanviar idees, conceptes, opinions i experiències sobre com la
contractació sostenible pot contribuir a la innovació, més específicament en les àrees de la
construcció sostenible, les petites i mitjanes empreses (PIMEs) i la participació de proveïdors com



Recursos

un aspecte clau en el procés.

Per tal de maximitzar el debat, addicionalment a la sessió plenària interactiva, el programa ha
comptat amb sessions complementàries on s'han presentat les estratègies d'èxit i eines pràctiques
per a les administracions públiques.

A més del seminari, el matí del segon dia s'ha celebrat una reunió amb els membres participants
en la campanya Procura+ per actualitzar les últimes notícies i avenços de la campanya i discutir
les iniciatives i estratègies futures.

Per obtenir més informació sobre el seminari i la Campanya Procura+ es pot visitar la web
www.procuraplus.org.

Barcelona participa en la conferència sobre comerç
just en la contractació pública FA! R PROCURA
2010 (Dortmund, 24-09-2010)
L'Ajuntament de Barcelona, des del Programa Ajuntament +
Sostenible va participar en la conferència final del Projecte
d'Afers Públics, celebrada a Dortmund (Alemanya) el passat
24 de setembre de 2010.

La jornada FA! R PROCURA 2010 va ser l'ocasió per presentar
els principals projectes en l'àmbit del comerç just impulsats a
l'Ajuntament de Barcelona, així com per compartir experiències amb altres actors involucrats en
aquesta línea de treball i també en els àmbits de  contractació social i sostenible.

La conferència va permetre definir l'estat de la situació del comerç just en la contractació pública a
Europa i seguir creant consciència sobre com utilitzar la compra pública com una eina per donar
suport al desenvolupament sostenible.

Més de 120 participants, entre ells autoritats públiques, ONGs, productors de comerç just i altres
interessats, van participar en els debats sobre diversos temes clau relacionats amb el comerç just
en la contractació pública.

Per obtenir més informació sobre les conferències i els resultats del projecte, es pot visitar la
pàgina web http://www.european-fair-trade-association.org/observatory/

Actuacions de foment del material reciclat: millora
de l’accessibilitat al carrer de la Gran Vista
Han finalitzat les obres de millora de l'accessibilitat al carrer de
la Gran Vista i s'ha creat una passera de material plàstic
reciclat.

S'ha renovat el tram on quedava interrompuda la vorera del
cantó mar, fins al final del carrer, incorporant-hi una passera
de plàstic reciclat que facilita l'accés al centre d'educació
secundària Ferran Tallada, situat al número 54 d'aquest carrer.

A més de renovar-ne el paviment, s'ha fet un mur de formigó per assegurar la contenció de terres i
s'ha instal•lat una passera de perfils de plàstic reciclat, reforçats amb una estructura interior
d'acer.  Les travesses que la conformen semblen de fusta, grises, però no necessiten
manteniment. La passera té una barana amb passamà d'acer inoxidable i s'han col•locat pilones al
llarg de tot el tram.

El procés de fabricació d'aquest material reciclat no genera aigües residuals i afavoreix el reciclatge
de plàstic. A més de ser reciclat i reciclable 100% (Poliestirè i Polipropilè d'origen urbà i industrial i
certificat amb el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya), és
impermeable, resistent a la intempèrie i a la corrosió i no es podreix.

Més informació a http://www.agenciacarmel.net/

Compra Pública Verda: 10+8 productes al GPP toolkit
A la pàgina web de la Comissió Europea sobre compra i contractació
pública verda ja es poden consultar i descarregar els criteris
ambientals del GPP-toolkit per a 8 noves categories de productes, que
s'afegeixen als 10 productes ja existents.

La Comunicació de la Comisión Europea "Public Procurement for a
better environment" (COM (2008) 400) estableix un marc comunitari
per avançar cap a la minimització de l'impacte ambiental associat a
l'activitat del sector públic i la utilització de la Compra Pública Verda
per, alhora, estimular la innovació i les tecnologies verdes. Amb
aquest objectiu va elaborar-se el GPP-toolkit (Green Public Procurement Toolkit), un manual per
ajudar a les administracions públiques europees a introduir criteris ambientals en les seves
compres i contractes.

En aquesta fase inicial, dins del GPP-toolkit van establir-se 10 categories de productes prioritaris
pels quals van definir-se criteris ambientals amb dos nivells d'ambientalització: core i
comprehensive criteria (criteris bàsics i avançats, respectivament) per utilitzar directament en els
plecs de contractació:

paper d’oficina,

equips d’oficina,



Us recomanem

productes tèxtils,

productes de neteja,

vehicles de transport,

mobiliari,

electricitat,

serveis de jardineria,

serveis d’alimentació i

construcció.

Així mateix, la Comunicació establia, com a objectiu per al 2010, assolir un 50% de les compres
públiques referents als 10 productes prioritaris amb criteris bàsics del GPP toolkit incorporats.

Per tal de d'ampliar aquesta iniciativa i estendre els beneficis de la compra pública verda, des del
del juliol de 2010 ja es troben disponibles els criteris elaborats (també amb dos nivells d'exigència)
per a 8 nous grups de productes, que són:

finestres, portes vidriades i claraboies,

aillament tèrmic,

cobertes dures per al terra,

panells de paret,

cogeneració,

construcció de carreteres i senyals de trànsit,

enllumenat públic i enllumenat vial i

telèfons mòbils.

A la feina Bicia't: inscripcions obertes pels tallers
de mecànica de bicicleta del mes de desembre
El Pla Ajuntament+Sostenible impulsa els tallers gratuïts de
mecànica de bicicleta bàsica i avançada per a tot el personal
que hi estigui interessat. Els tallers s'impartiran a la 3a planta
de Torrent de l'Olla i als espais de BICICLOT (c/de la Verneda,
16-18) els dies 1, 17 i 22 de desembre.

Dimecres 1 de desembre de 16 a 19 h s'impartirà el taller de
mecànica bàsica que serveix per adquirir coneixements per
tenir la bicicleta sempre a punt. Es treballarà el diagnòstic de
la bici, el manteniment bàsic i els dubtes habituals. La
formació s'impartirà a la 3a planta de Torrent de l'Olla.

D'altra banda, el divendres 17 de desembre i dimecres 22 de desembre, de 16 a 20 h, tindran lloc
els tallers de mecànica avançada on es posarà en pràctica el que s'ha après al taller bàsic, a més
d'aprendre reparacions concretes. En aquest cas els tallers s'impartiran als espais de BICICLOT
(c/de la Verneda, 16-18).

L'activitat s'emmarca en el projecte Bicia't a la feina, que permet al personal agafar les bicicletes
assignades a determinats Departaments per fer les gestions de feina o anar i tornar de casa a la
feina.

Us podeu inscriure a aquesta activitat enviant un correu electrònic a info@bicialafeina.com
indicant nom, cognoms, departament i si portareu la bicicleta o no.

Campanya per la universalització de l'alimentació
ecològica en menjadors escolars
S'ha engegat una campanya de recollida de signatures per donar
suport i estendre la introducció de l'alimentació ecològica als
menjadors de tots els centres escolars d'Espanya. 

El Fondo para la Defensa de la Salud Ambiental (FODESAM) ha iniciat
una campanya de recollida de signitures per donar suport a la
implantació de l'alimentació ecològica als menjadors de tots els
centres escolars d'Espanya. Aquestes mesures tenen com a objectiu
la millora dels beneficis per a la salut i el desenvolupament infantil
que aquests aliments comporten, així com la promoció de la
producció ecològica i la conscienciació sobre la importància de
l'agricultura ecològica en els nostres hàbits alimentaris, promovent
una reflexió global de la societat sobre l'actual model agroalimentari.

Si voleu donar suport a la campanya ho podeu fer a través del
següent espai web.

El llibre "Intel·ligència ecològica"
El reconegut autor Daniel Goleman ha publicat el llibre



Indicadors de sostenibilitat

Si vols deixar de rebre aquest butlletí, respon a aquest correu electrònic, indicant a l'assumpte la paraula "baixa".

Intel·ligència ecològica, en el qual reflexiona sobre la
importància del consumidor en el camí cap a la sostenibilitat.

En aquest nou llibre, l'autor del best-seller "Intel·ligència
Emocional", s'endinsa en l'àmbit de l'ecologia per realitzar una
reflexió sobre el poder dels consumidors en el canvi cap a una
societat més sostenible. El llibre recull conceptes com
sostenibilitat ambiental, petjada ecològica, consum conscient
o transparencia radical dels productes.

En el següent vincle podeu llegir una entrevista amb l'autor, en la qual conversa sobre el nou llibre
i aquests conceptes que poc a poc van integrant-se en la nostra societat.

Tòners: l'informe 2009
S'ha elaborat l'informe sobre la recollida selectiva de
tòners a les dependències municipals de 2009 recollint-se
els principals resultats i mostrant l'evolució des de 2006
de la gestió realitzada.

Des de 2006, la recollida selectiva dels consumibles de
reprografia (tòners i tintes) de les dependències
municipals de l'Ajuntament és realitzat per les empreses
d'inserció sociolaboral FEMAREC. SCCL. i Doctor Trueta.

L'informe 2009  permet observar com en l'últim any han
tornat a augmentar tant les dependències amb recollida
de tòners com les recollides realitzades.

Aquests esforços, alhora s'han traduït en un augment de més de 1500 unitats en relació al
total de tintes i tòners recollits durant el 2008.

Els resultats de reaprofitament de tòners i tintes aprofitables de l’any anterior s'han
mantingut, de manera que la taxa de reciclatge s’ha situat de nou al voltant del 60% del total
d’unitats recollides.


