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Qüestionari sobre compra i contractació pública de la CE
L'Ajuntament de Barcelona ha participat de forma voluntària en
l'enquesta que va llançar el passat mes d'octubre la Comissió Europea
sobre sobre la implementació de la contractació pública ecològica als
27 Estats membres.

Des del Programa Ajuntament+Sostenible es va donar resposta a les
diverses preguntes sobre l'aplicació de criteris ambientals en la
contractació que plantejava la Comissió Europea. En concret el
qüestionari constava de dues parts principals:

- una primera, on es recollien les dades generals de la contractació pública de l'Ajuntament:
pressupost total, organització de les compres, grau general d'introducció de criteris ambientals,
etc.

- i una segona part amb la informació detallada sobre la inclusió de criteris ambientals als
contractes realitzats durant el 2009 i 2010 pels 10 grups de productes i serveis prioritaris:
electricitat, mobiliari, obres, equips informàtics, paper, vestuari, alimentació, jardineria, vehicles i
neteja d'edificis.

Els resultats formaran part d'un informe que presentarà la Comissió a finals del 2011, i que servirà
per decidir els propers passos de les polítiques de compra i contractació pública verda de la Unió
Europea.

El vestuari de Parcs i Jardins, de nou amb criteris
ambientals i socials
Una vegada més, la compra de vestuari pel personal de Parcs i
Jardins pel 2012 i 2013 inclou criteris per, entre d'altres,
millorar les característiques ambientals dels productes i les
condicions de treball de la seva fabricació.

Els plecs de clàusules del mencionat contracte han incorporat
criteris ja presents en edicions anteriors com l'obligatorietat
que els principals teixits utilitzats compleixin amb els requisits
de presència de substàncies químiques definides en
l'estàndard Oeko-Tex 100, i s'hagin fabricat respectant els
drets bàsics en el treball, d'acord amb la Declaració de
l'Organització Internacional del Treball.

També s'atorgen punts addicionals a aquelles ofertes que, a més a més, presentin una reducció de
l'ús de substàncies tòxiques i de l'impacte ambiental durant el procés de fabricació dels teixits, i
incloguin fibres procedents de l'agricultura ecològica o fibres o elements reciclats.

Com a novetat, el nou plec no admet l'aportació de documentació pròpia de l'empresa sobre les
condicions de fabricació i el compromís d'iniciar un procés d'auditoria externa, sinó que per tal de
garantir unes condicions de treball adequades únicament s'accepten certificats auditats
externament.

Noves i millors guinguetes per a platges
L'Ajuntament de Barcelona acaba de presentar el nou model de
guinguetes per a les platges i altres espais de la ciutat de
Barcelona, que incorpora, entre d'altres, millores des del punt de
vista de la sostenibilitat.

El nou sistema modular de guinguetes B-cel-ona respon a la
demanda de millorar les mancances detectades als actuals models
i d'atendre a les noves necessitats com la flexibilitat, accessibilitat,
sostenibilitat o la durabilitat.

Les principals millores ambientals introduïdes són les següents:

- Incorporació de mètodes passius per millorar les condicions climàtiques al seu interior: doble
coberta a mode d'umbracle que deixa passar l'aire entre mig, obertura dels tancaments plegables
a mode de voladís i creació de ventilacions creuades

-Aprofitament de les aigües grises als banys i incorporació de la possibilitat opcional d'instal·lar
plaques solars fotovoltaiques i de recuperar les aigües grises de les dutxes de la platja per a la
descàrrega de cisternes d'inodors

- Millora de la qualitat ambiental dels materials utilitzats en l'estructura, tancaments i paviments



Recursos

Us recomanem

- Previsió de l'espai per a la col·locació dels bujols de recollida selectiva de residus

Aquestes són algunes de les característiques que formen part del nou model de guinguetes, propi
de la ciutat de Barcelona, adaptable als diferents escenaris, i que aconsegueix racionalitzar la seva
producció, muntatge i consums.

Un any de treball en xarxa amb els referents de
medi ambient dels districtes de la ciutat
El 25 de febrer de 2011 va tenir lloc la primera trobada de
nous referents de medi ambient dels districtes de la ciutat,
organitzada des del Programa Ajuntament+Sostenible en
col·laboració amb els Equipaments d'Educació Ambiental de la
ciutat i la secretaria de l'Agenda 21.

La trobada va significar el punt de partida per a la creació
d'un grup de treball en xarxa format pels representants dels
diferents programes i equipaments de l'Àrea de Medi Ambient (Programa Ajuntament + Sostenible,
Programa Acció 21 + Programa Agenda 21 Escolar + Acord Cívic i Equipaments d'Educació
Ambiental) i per aquests nous referents de medi ambient dels districtes.

Des de llavors, s'han celebrat ja set sessions de treball amb diferents propòsits:

- 1a sessió (25-feb-2011): Presentació Programa Ajuntament + Sostenible (1a part)

- 2a sessió (25-mar-2011): Presentació Programa Ajuntament + Sostenible (2a part)

- 3a sessió (8-abr-2011): Presentació Equipaments d'Educació Ambiental

- 4a Sessió (10-jun-2011): Presentació Pla de Prevenció de Residus

- 5a Sessió (5-jul-2011): Valoració treball en Xarxa

- 6a Sessió (30-set-2011): Presentació Agenda 21

- 7a Sessió (18-nov-2011): Sessió de Formació sobre Ambientalització de festes (Programa A+S: 3a
sessió)

L'objectiu del grup de treball és l'organització de trobades periòdiques, les quals s'organitzen
generalment en un espai d'intercanvi d'experiències i consultes diverses, un espai d'informació
sobre temes d'interès i/o un espai de formació en una matèria específica i concreta que sigui
d'utilitat a l'hora d'implementar les tasques diàries en matèria de medi ambient pels diferents
responsables dels districtes.

En concret, la valoració del treball en xarxa destaca que les necessitats dels referents de medi
ambient dels districtes van encaminades a:

1.- Conèixer les línies d'actuació de l'Ajuntament i del propi Districte en matèria de medi Ambient.

2.- Tendir a la unificació de criteris d'actuació, a nivell de ciutat, en temes d'educació i
sensibilització ambiental.

3.- Aprofundir en el coneixement i la coordinació amb el Programa Ajuntament+Sostenible

4.- Avaluar i millorar la coordinació entre Districte i Medi Ambient, respecte al programa de colònies
de gats i altres programes de l'Oficina de Protecció dels Animals.

5.- Conèixer els Plans Estratègics en matèria de medi Ambient i treballar fórmules per implementar
les propostes d'educació i sensibilització ambiental que se'n desprenguin.

           

Guia de productes de Comerç Just
L'Associació del Segell de Comerç Just (Fairtrade) acaba de presentar una
guia que conté tots els productes certificats per Fairtrade disponibles a l'estat
espanyol.

La guia "Comer bien no es solo cuestión de sabor. Productos de Comercio
Justo en el mercado de HORECA: disfrutar de una forma sostenible con
Fairtrade" pretén ser una eina pels responsables de Responsabilitat Social
Empresarial i els professionals del sector d'hostaleria i restauració.

La guia dona informació detallada sobre totes les varietats de productes de Comerç Just
disponibles, indicant les especificacions de cada producte: nom comercial, tipus de producte,
mida de l'envàs, si procedeix de l'agricultura ecològica, etc. així com les dades de contacte de les
empreses distribuïdores.

Es descriuen begudes calentes (cafè, te i cacao), begudes fredes (cervesa, refrescs i sucs), altres
productes d'alimentació (arròs, sucre, xocolata, gelats, quinoa i snacks), productes de cotó (bosses
i samarretes) i un ventall de productes personalitzats.

Podeu consultar el contingut de la guia on line a l'adreça:
http://www.sellocomerciojusto.org/es/empresas/HTML/



Indicadors

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

Llibre sobre el malbaratament alimentari
El llibre "Despilfarro. El escándalo global de la comida", de
Tristam Stuart, tracta un dels problemes socials i ambientals
més flagrant d'aquests temps: el malbaratament alimentari.

El llibre, publicat per Alianza Editorial, exposa les deficiències
de la cadena de subministrament alimentari dels països rics
que porten a llençar quasi la meitat del que consumeixen i
que, per tant, suposen una de les causes principals de la crisi
alimentària global.

Amb exemples d'arreu del món i de diferents àmbits del sector
alimentari: el sector productiu, la indústria alimentària, les
empreses de distribució o les nostres llars, l'autor posa de
manifest i quantifica les conseqüències d'algunes pràctiques
habituals del sistema alimentari actual.

El llibre recull també solucions originals i novedoses, que han
portat a Tristam Stuart a guanyar el premi Sophie 2011, per
demostrar que petits canvis aplicats per les empreses, els polítics o els consumidors permeten
reduir dràsticament el grau de malbaratament.

Una forma original d'embolicar regals
Aquest nadal, us recomanem una forma original i sostenible
d'embolicar els vostres regals: el Furoshiki.

Aquest mètode japonès us permetrà transformar un retall de roba
en un elegant embolcall per ampolles, llibres, etc. Només heu de
seguir les instruccions del següent vídeo:

http://www.recyclenow.com/what_can_i_do_today/furoshiki_japanese_w.html

A la web www.recyclenow.com trobareu altres idees originals per fer decoracions de nadal amb
paper o per embolicar els regals amb sobres reutilitzats.

Cada cop més "BICIA'TS" a la feina!
El projecte "A la feina BICIA'T", de promoció de la
bicicleta entre els treballadors de l'Ajuntament, compta
cada cop amb més participants.

El projecte, persegueix els hàbits de mobilitat
sostenibles i saludables a la feina dins
l'Ajuntament, mitjançant diverses accions:

- El prèstec de bicicletes plegables a diverses àrees de
l'Ajuntament pels desplaçaments en hores de feina

- La formació als treballadors, en temes com la circulació o el robatori

- La planificació d'itineraris

- L'organització de sortides

- La instal·lació d'aparcaments

- La realització de cursos de mecànica i d'altres coneixements

Durant el 2011, les xifres del projecte "BICIA'T són les següents:

5 àrees i departaments involucrats
més de 400 usuaris potencials
més de 800 tones de CO2 estalviades

 


