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L'Ajuntament de Barcelona al Barcelona Social
Label
El passat 23 i 24 de febrer de 2011 va celebrar-se
"Inserciona", la I Fira Europea d'Empreses d'Inserció -
Barcelona Social Label al Centre de Convencions Internacional
de Barcelona (CCCB). L'Ajuntament de Barcelona va participar-
hi explicant la seva experiència en contractació municipal amb
criteris ambientals i socials.

Barcelona Social Label va celebrar la seva primera edició amb
l'objectiu de consolidar-se com a fira biennal que permeti
iniciar i implementar relacions de negoci i intercooperació
entorn a l'economia social, solidària i més sostenible.

Durant les jornades,
l'Ajuntament de Barcelona
va participar molt
activament. El consistori
disposava d'un espai
informatiu a la fira d'stands
on presentava les accions i
resultats lligats a la seva
política en contractació
responsable. Així mateix, es
van impartir ponències que van permetre donar a conèixer la Mesura de Govern sobre la
contractació responsable aprovada al 2008 i els resultats de l'aplicació de la Reserva Social per a la
contractació de serveis i prestacions amb empreses d'inserció sòciolaboral. 

En aquest sentit, es van presentar els bons
resultats assolits en els 2 anys d'aplicació, en
superar-se els 5 Milions d'Euros de pressupost
previstos per a reserva social el 2010 (un
38% d'increment respecte el 2009), d'acord
amb els resultats publicats a
l'informe Contractació Responsable Social i
Ambiental - Balanç Municipal 2009-2010
(Informe al Consell Plenari de l’Ajuntament de
Barcelona de 17 de desembre de 2010).

També van presentar-se altres actuacions
d'ambientalització interna de l'organització
en l'àmbit de la contractació i compra amb
criteris ambientals i socials. Per exemple,
la compra responsable de vestuari en l'àmbit
de l'ambientalització dels serveis municipals.
També es van exposar iniciatives en l'ambit
del comerç just, el vending responsable i els
càterings d’inserció social. En relació a les
bones pràctiques de responsabilitat
ambiental i social es va descriure, entre

altres, la iniciativa de  la compensació d'emissions de CO2 derivades de la celebració d’actes i
esdeveniments i de l’edició de publicacions.

Finalment, també va donar-se a conèixer la constitució de la Comissió de Contractació
Responsable Social i Ambiental i de l'Oficina d'Assistència a la Contractació Responsable,
per consolidar i impulsar el compliment de la Mesura de Govern.

 

 

‘Estalvia aigua’ i ‘Fes un bon ús dels materials’
Els cartells i enganxines de les dues darreres parts de la
campanya 'A l'Ajuntament com a casa' ja s'estan repartint pels
edificis municipals.

'Estalvia aigua' pretén servir de recordatori per no malbaratar
l'aigua, ja sigui fent ús de la doble descàrrega del vàter o bé
tancant les aixetes. Pel que fa a 'Fes un ús responsable dels
materials' es pretén sensibilitzar al personal per tal que



materials' es pretén sensibilitzar al personal per tal que
s'utilitzin només els materials que siguin necessaris i reduir-ne
així el volum.

L'Àrea de Medi Ambient, en el marc del Programa
Ajuntament+Sostenible, ha liderat aquesta campanya que requereix una implicació molt activa
dels treballadors i treballadores municipals, a través de l'adquisició d'uns hàbits més sostenibles.
Des del setembre passat s'han difós materials sobre la reducció de residus i l'estalvi d'energia.

Fitxes informatives

A la web de l'Ajuntament+Sostenible podeu descarregar-vos, a més dels cartells i les enganxines,
unes fitxes informatives amb consells i informació complementària sobre cadascuna de les quatre
temàtiques al voltant de les quals gira la campanya.

 

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

 

Presentació del Programa Ajuntament + Sostenible
als nous referents de medi ambient dels districtes
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 i en
col·laboració amb el Programa Acció 21 + Acord Cívic,
l'Agenda 21 Escolar i els Equipaments d'Educació Ambiental de la ciutat.

La sessió va servir per presentar als nous referents de medi ambient dels diferents districtes les
accions impulsades i els recursos disponibles des del Programa Ajuntament + Sostenible.

La trobada ha significat també 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 + Acord Cívic i Equipaments d'Educació
Ambiental) i pels referents de medi ambient dels districtes.

L'objectiu del grup de treball serà l'organització de trobades periòdiques, les quals s'organitzaran
generalment en un espai d'intercanvi d'experiències i consultes diverses, un d'informació sobre
temes d'interès i un 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.

Aquesta primera trobada s'emmarca en un dels objectius estratègics transversals definits en la
primera Convenció Ajuntament + Sostenible celebrada el mes de març de l'any passat:
Desenvolupar una cultura organitzativa socialment responsable i ambientalment
correcta.

En data 25 de març va tenir lloc una segona trobada, com a continuació de la primera sessió, en la
qual els participants van tenir l'oportunitat de compartir les seves experiències i exposar les seves
necessitats en relació amb l'ambientalització de les activitats i serveis municipals.

La propera sessió del grup de treball està programada pel 8 d'abril (sessió organitzada des dels
Equipaments d'Educació Ambiental a l'Espai de Mar). A la tercera trobada prevista pel mes d'abril
també hi estan convidats els tècnics d'educació i els d'esports dels diferents districtes.

L’Ajuntament de Barcelona segueix pedalejant amb
el projecte BICIA’t a la feina
El projecte "Bicia't a la feina", que entre altres recursos
permet agafar bicicletes assignades a alguns departaments
per fer les gestions de feina o anar i tornar de casa a la feina,
segueix en marxa!

A finals de 2010 es va portar a terme un taller gratuït de
mecànica bàsica en el qual els assistents van poder
aprendre els coneixements per tenir la bicicleta sempre a punt
(es va treballar el diagnòstic de la bici, el manteniment bàsic i els dubtes habituals) i un taller,
també gratuït, de mecànica avançada on els assistents van posar en pràctica tot allò après al
taller bàsic (especialització en reparacions concretes i aprenentatge d'habilitats més focalitzades).

També amb l'objectiu de fomentar i facilitar l'ús de la bicicleta entre els
treballadors, durant el mes de febrer es van instal·lar els suports per a
8 places de bicicletes a l'aparcament de l'Àrea de Medi Ambient
(carrer Torrent de l'Olla).

Després de les proves realitzades durant la
temporada passada a les platges, s'han
comprat dues bicicletes elèctriques destinades a la
coordinació de platges. El personal de platges realitza



Recursos

coordinació de platges. El personal de platges realitza
desplaçaments pels 4,37 quilòmetres de litoral que té Barcelona.
Segons el tipus d'intervenció s'utilitza el vehicle més adient. Fins
ara disposaven de cotxe, ciclomotor, quad, bicicletes i ara
ja compten també amb dues bicicletes elèctriques. També s'estan
provant en d'altres dependències, com en el Centre de
Manteniment, per valorar la seva utilització pels responsables de
zona.

Així mateix, està prevista durant l'any 2011 l'organització d'una sessió de formació dirigida als
treballadors per tal de donar resposta a preguntes com les següents: "...Vull comprar una bici,
quina he de triar? No em sento còmode amb la meva bici, quin seient he de fer servir? Quina talla
de bici tinc? Quina és la millor postura ergonòmica?..."

Els urinaris sense aigua permeten estalviar de 3 a 6 litres
d'aigua per cada ús
Entre els anys 2009 i 2010 s'han substituït 166 lavabos convencionals
per uns altres que no utilitzen aigua. Aquesta opció suposa un estalvi
de 3 a 6 litres per cada ús.

Es tracta d'urinaris més sostenibles que els tradicionals perquè, a més
de no necessitar aigua, tampoc no requereixen productes químics i estan fets de materials 100%
reciclats. El funcionament és senzill: el pes de l'orina fa que el sifó s'obri i després es tanqui
hermèticament per evitar les males olors.

Els canvis s'han efectuat a diferents dependències dels districtes de Les Corts, Sant Andreu, Ciutat
Vella, Sarrià-Sant Gervasi i Sant Martí. També en els edificis gestionats per la Gerència de Serveis
Generals (Cases Consistorials) i en oficines de Medi Ambient, d'Acció Social i Ciutadania i de
Prevenció, Seguretat i Mobilitat.

Més mesures d'estalvi d'aigua
En aquesta mateixa línia, en diferents dependències municipals dels edificis consistorials, del
Museu Picasso i de les platges de Barcelona s'ha procedit a substituir els elements de consum
d'aigua per altres més economitzadors: aixetes temporitzades, reductors de cabdal, airejadors i
mecanismes de doble descàrrega (3 i 6 litres) per a WC.

Adhesió municipal a la iniciativa Hora del Planeta
Com ja s'ha fet en els darrers anys, l'Ajuntament de Barcelona
s'ha adherit a la iniciativa mundial "l'Hora del Planeta", que
organitza WWF i que consisteix en realitzar una apagada de
llums simbòlica durant una hora per sensibilitzar als governs i
la ciutadania de com un petit gest pot tenir un efecte
ambiental positiu com és la disminució de l'escalfament global.

Dissabte 26 de març des de les 20.30 a les 21.30 hores es van
apagar els llums ornamentals de la Torre Agbar, la Sagrada
Família, la Pedrera, l'edifici de l'Ajuntament de la Plaça Sant
Jaume, juntament amb 35 edificis municipals més. Tots ells es van sumar a la crida global per
lluitar contra el canvi climàtic.

L'objectiu de l'Hora del Planeta és fer una crida global en la lluita contra el canvi climàtic i
mobilitzar milions de persones dels sis continents amb l'objectiu d'assolir el compromís de canvi
global en benefici del medi ambient.

Un any més l'Ajuntament de Barcelona va convidar a tots els seus treballadors i treballadores a
participar en l'Hora del Planeta. També va instar a tots els membres del Consell Municipal de Medi
Ambient i Sostenibilitat i a les organitzacions signants del Compromís ciutadà per la Sostenibilitat a
adherir-se a l'apagada.

Un puzle recull consells per una bona convivència
als espais d'ús comú
Reduïu i separeu els residus; deixeu endreçat i net l'office;
llenceu el menjar caducat; renteu els draps de cuina; netegeu
la pica i la taula; estalvieu aigua; estalvieu energia i respecteu
el que és dels altres. Aquests missatges conformen les peces
d'un puzle que s'ha col·locat a les portes de les neveres dels
office de l'Àrea de Medi Ambient.

La línia de millora "Propostes de millora dels entorns de
treball", que es va treballar durant el 2010, va proposar
realitzar millores en espais d'ús comunitari dels grans centres de treball de l'Àrea de Medi Ambient.
En aquest sentit, a Canyelles s'ha separat l'espai d'office, s'ha pintat la paret i s'hi ha instal·lat una
pica per rentar els plats i una nevera. A Tarragona, 173 s'han fet obres de millora i a Torrent de
l'Olla s'ha posat una nevera més.

A més, per unificar els missatges que hi havia penjats als diferents espais de l'Àrea, s'ha elaborat
un puzle que recull els consells bàsics per una bona convivència en els espais comuns.

Nous cursos de la Biciescola gratuïts per
treballadors municipals!
Els treballadors municipals, en el marc del pla de foment de la
bicicleta impulsat pel Programa Ajuntament+Sostenible,
compten amb noves places gratuïtes reservades als cursos de
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Indicadors de sostenibilitat

compten amb noves places gratuïtes reservades als cursos de
la BICIESCOLA que organitza el Bicicleta Club de Catalunya
(BACC) durant els mesos de maig, juny i juliol.

La Biciescola és un projecte per a la promoció de l'ús de la
bicicleta com a transport i lleure. Però també és un projecte
d'il·lusions complertes: més de 3.000 adults han après amb  a
pedalar per primera vegada o a moure's per la ciutat amb
seguretat i confiança. 

En aquest programa trobareu cursos d'iniciació (si ets adult i
no saps anar amb bicicleta t'ensenyaran d'una manera fàcil i
progressiva a mantenir l'equilibri i a pedalar), cursos de
circulació (ideal per després d'iniciació o si fa molt de temps
que no agafeu la bici, en aquest curs es practiquen les
habilitats necessàries per utilitzar la bicicleta de manera fàcil i
segura), biciteràpia (itineraris en grup accessibles a tothom, a
través d'un recorregut guiat per un monitor i exercicis
especialitzats de relaxació i estil de vida saludable) i classes
particulars.

Podeu consultar l'oferta de cursos i les places disponibles a la
web www.biciescola.cat  i per inscriure-us només heu d'enviar
un correu electrònic a biciescola@bacc.info (o trucar al telèfon 902 532 22 o 933 077 100)
indicant el curs que voleu fer (sempre fora de l'horari laboral), el vostre nom i cognoms i el vostre
número de matrícula o de treballador.

Les places reservades són limitades i se seguirà l'ordre d'inscripció com a criteri.

Guia de solvència tècnica i gestió ambiental
La Generalitat de Catalunya publica la "Guia de solvència tècnica i gestió ambiental. Propostes per
als contractes d'obres i serveis."

Malgrat que la Llei 30/2007 de contractes del sector públic s'expressa amb claredat sobre
la possibilitat dels poders públics d'incorporar criteris ambientals (i també socials) en la
contractació pública, en la majoria dels casos és necessari que aquests aspectes es concretin en
directrius clares que ajudin als responsables de contractació en la definició d'aquests criteris
ambientals. Un dels aspectes on han sorgit més dubtes i que requereix l'establiment de directrius,
és la definició de requisits ambientals com a criteris de solvència tècnica.

És per això que, tal com preveu l'Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya del 9 de
desembre de 2009 sobre mesures en matèria de contractació pública, el Departament de Medi
ambient i Habitatge ha publicat recentment una guia amb les directrius a seguir en la definició de
clàusules de solvència de caràcter ambiental tenint en compte les limitacions que la classificació
empresarial suposa en aquest àmbit. Donat que un dels criteris de solvència ambiental recollit en
la guia fa referència als sistemes de gestió ambiental (SGA) i un nombre significatiu
de professionals tenen dubtes respecte al seu ús, la guia inclou un annex on es plantegen altres
possibilitats d'utilitzar els SGA en la contractació, més enllà de la solvència.

La guia, elaborada per Ecoinstitut Barcelona, ha estat també revisada i aprovada per la
Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat. Per descarregar el
document podeu seguir el següent enllaç.

Exposició: la revolució de l'aigua a Barcelona
L'exposició "La revolució de l'aigua a Barcelona. Aigua corrent i
ciutat moderna, 1867-1967" del Museu d'Història de
Barcelona mostra fins al 25 de setembre l'evolució històrica
del sistema d'infraestructures de subministrament i
sanejament d'aigua de la ciutat de Barcelona.

La nova exposició del Museu d'Història de Barcelona permet al visitant conèixer millor la història i el
funcionament d'un dels vectors del metabolisme urbà més importants de les ciutats: l'aigua.

La mostra explora i ilustra l'evolució dels sistemes de proveïment d'aigua a la ciutat de Barcelona,
des d'una perspectiva històrica, partint des de la Barcelona romana fins arribar a la segona meitat
del segle XIX, en que va iniciar-se l'anomenada "revolució de l'aigua". En aquest punt, aprofunditza
en els canvis lligats a la Revolució Industrial, donats al llarg d'un segle: des de la introducció de
subministrament d'aigua corrent, cap al 1867 fins a 1967 amb la generalització del
subministrament a les llars de la ciutat gràcies a la millora d'infraestructures i la captació i
proveïment de Barcelona amb aigües del Ter.

 

Així mateix, l'exposició mostra totes les millores i transformacions socials, econòmiques,
tecnològiques i culturals que va suposar la millora de la disponibilitat d'aquest recurs per a la
ciutadania, i com la incorporació sistemàtica de l'aigua en l'àmbit domèstic ha anat modificant
radicalment la nostra vida quotidiana fent oblidar progressivament tota la cultura popular
tradicional existent al voltant d'aquest element.

Podeu trobar més informació a través dels següents enllaços: web MHCB i noticia.



Zero CO2, una iniciativa per tenir cura del clima
L'Ajuntament de Barcelona fomenta la compensació de les emissions de
CO2 derivades de les activitats municipals.

L'any 2005 es va signar un conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'ONG AccióNatura per
promoure la iniciativa Zero CO2 dins de les activitats municipals.

Aquesta iniciativa pretén donar suport al mecanisme de la compensació d'emissions i
difondre'l al conjunt de l'organització municipal, incrementant el nombre d'actes i
esdeveniments que realitzen la compensació d'emissions.

Actualment, la pràctica de compensació d'emissions és un objectiu que forma part del Pla
d'Actuació Municipal 2008-2011, el qual especifica en un dels seus objectius que cal
Promoure l'acció exemplificadora de l'Ajuntament i la responsabilitat ambiental i social, i
determina com a mesures l'Establiment de mecanismes locals de corresponsabilitat per
empreses i entitats destinats a la reducció i compensació d'emissions de gasos d'efecte
hivernacle i el Suport a la iniciativa Zero CO2.

Durant l'any 2010 s'han compensat els següents actes i publicacions: Primera Convenció
Ajuntament+Sostenible, Cinquena Convenció Agenda 21, Revista i plànol de Nadal i XI
Jornada del Projecte Educatiu de Ciutat de Barcelona, entre altres, i els quals han representat
un total de 71 tones de CO2 compensades.

El projecte concret en el qual  es participa és el segrest de carboni en comunitats de pobresa
extrema a la Sierra de Mèxic. Es segresta carboni de l'atmosfera mitjançant la reforestació de
terres prèviament convertides per a ús agrícola i ramader, combatent alhora la pobresa i
impulsant el desenvolupament sostenible mitjançant la creació de nombrosos ecosistemes
forestals a petita escala. D'aquesta manera, la compra d'emissions de gasos amb efecte
hivernacle proporciona un estímul econòmic a la població local, la qual s'assegura una font
d'ingressos sense necessitat de desforestar el terreny per altres activitats.

 

Tòners: informe 2010
En l'informe de tòners d'enguany s'analitzen les dades de
la recollida de tòners de les dependències de
l'Ajuntament de Barcelona, portades a terme durant el
2010 per les empreses d'inserció sociolaboral FEMAREC.
SCCL. i Fundació Humanitària Doctor Trueta, cinc anys
després d'iniciar-se la col·laboració amb el consistori.

 

L'informe permet observar com durant el 2010 han
tornat ha augmentar el nombre de dependències amb
recollida de tòners així com els contenidors lliurats, però
no s’observa una repercussió en un nombre major total
de recollides realitzades A diferència de 2009, no s’ha produit un increment substancial de
recollides i, fins i tot, per primera vegada disminueix el nombre total d’unitats retirades.

Els percentatges 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.



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


