32

Octubre de 2010

Butlletí PDF

La Convenció A+S
L'acte de la Convenció
El passat 18 de març al Centre Cívic La Sedeta es va celebrar
l’acte de la Convenció A+S. Aquest va ser l’acte institucional
de cloenda del procés de reﬂexió col·lectiva per valorar i
aprendre de les actuacions passades i plantejar i consensuar
les prioritats futures que permetin, al conjunt de
l’organització, seguir avançant en la millora continua vers la
sostenibilitat. Durant la jornada, la qual va ser un exemple
d'acte ambientalitzat, també es va fer entrega del Premi a la
Millor Iniciativa + Sostenible, el Reconeixement a les
dependències amb les trajectories "verdes" més destacades.
L’acte en el qual es va refermar el compromís institucional del
Consistori vers la sostenibilitat, es va celebrar en un ambient
distès i hi van assistir 265 treballadors i treballadores municipals.
La jornada va comptar amb la presència del Sr. Jordi Hereu,
alcalde de Barcelona, que va donar la benvinguda als
assistents; la Sra. Imma Mayol, tinenta d’alcalde de Medi
Ambient, que va plantejar els reptes de futur i el compromís
de l’Ajuntament vers la sostenibilitat; i el Sr. Andreu Puig,
gerent municipal, que explicà les actuacions que ja s’estan
duent a terme per contribuir a la millora de la sostenibilitat en
el Consistori.

L’acte també va comptar amb la presència del Sr. Victor
Viñuales, director de la Fundación Ecología y Desarrollo, que
va fer la ponència “La Responsabilitat de l’Administració
Pública en el camí cap a la Sostenibilitat”.
Al llarg de la jornada també es va presentar el procés participatiu per a
la deﬁnició d’accions i línies estratègiques de treball i un audiovisual
sobre les accions empreses per l’Ajuntament durant els últims 10 anys
com la compra de fusta certiﬁcada, les instal·lacions fotovoltaiques i
tèrmiques o l’ús racional del paper.
Durant l’acte, es va concedir el premi a la millor iniciativa i els
reconeixements a les dependències municipals amb una major
trajectòria vers la sostenibilitat.

Premi a la millor iniciativa
El Jurat del Premi format per la Comissió Institucional de la Convenció
A+S va valorar molt positivament la qualitat i la diversitat de les vuit iniciatives presentades i va
concedir, per unanimitat el premi a "La Ciutat de les Persones". Aquest esdeveniment de la Festa
de la Mercè vol fer visible i informar dels serveis que l’Ajuntament ofereix a la ciutadania, tot
reproduint la ciutat amb els seus equipaments a la vegada que és un espai de participació, festa i
animació. La “Ciutat de les Persones” és un esdeveniment que s’ambientalitza des de 2007.

Reconeixement
El Jurat va atorgar tres reconeixements a dependències municipals que destaquen per la seva
iniciativa i trajectòria vers la sostenibilitat. Les dependències que van rebre el reconeixement de la
Convenció A+S són les següents:
- Servei Central de Compres
El Servei Central de Compres destaca per ser una de les dependències que inicia accions vers la
sostenibilitat al 2002 introduint criteris de millora ambiental en les compres centralitzades per
l’Ajuntament: paper reciclat, tòners reciclats, material d’oﬁcina, consumibles d’oﬁmàtica, mobiliari
d’oﬁcina, etc.
Patronat Municipal d’Habitatge
Des de l’any 1996 el Patronat Municipal de l’Habitatge inclou criteris de sostenibilitat en les seves
promocions: plaques solars tèrmiques als ediﬁcis de lloguer i solucions constructives i tècniques
amb criteris de qualitat ambiental i d’eﬁciència energètica, entre d’altres. El Patronat també està
realitzant una important tasca d’innovació en plantejar solucions per a la millora energètica global
dels ediﬁcis: trigeneració, district heating, etc.

- Districte de Gràcia
Des de 2003 promociona accions per ambientalitzar les festes del barri i per millorar la gestió
ambiental interna. Altres accions destacades són l’elaboració del Mapa Ecològic (paper i digital), el
Pla de mobilitat de Gràcia o la Mesura de Govern “Sobre la Promoció de l’Ambientalització de les
Dependències del Districte” aprovada al 2009 pel Consell Plenari del Districte de Gràcia.

Ambientalització de l’Acte
Cal fer especial esment a l’ambientalització de l’acte ja que des d’un bon principi es va organitzar
tenint en compte criteris sostenibles. Així, per exemple, la tria de l’emplaçament i la sala, el
càtering o el fet que no es donés documentació en paper als assistents respon a criteris
d’eﬁciència ambiental i social. D’altra banda, també s’han compensat les emissions de CO2
associades a l’acte, emissions produïdes pels desplaçament dels assistents i per l’ús de l’espai. Així,
s’han compensat un total de 369 kg de CO2 (316 atribuïbles al transport i 53 a l’ús de l’espai).

La Convenció de l’Ajuntament+Sostenible: el
procés participatiu
La Convenció Ajuntament+Sostenible ha estat un punt
d’inﬂexió en el marc del procés de treball del Pla
Ajuntament+Sostenible. Al gener de 2009 s’inicia un procés
participatiu per valorar les accions i les experiències passades i
plantejar de manera consensuada les actuacions futures.
Aquest ha estat un procés institucional que ha comptat amb una Comissió Institucional que ha
donat el suport formal necessari i una Comissió Tècnica que ha vetllat pel bon funcionament de tot
el procés participatiu.
Al llarg de tot aquest any, un centenar de treballadors i treballadores de distintes àrees i serveis
s’han reunit en 5 grups de treball temàtics per, d’una banda, compartir i valorar les experiències
pròpies i del Pla Ajuntament+Sostenible i, de l’altra, elaborar propostes d’actuacions futures tot
establint prioritats a mig i llarg termini.
Posteriorment, les 30 línies d’acció sorgides dels grups de treball es van sotmetre a valoració
gràcies a la participació de 124 treballadors i treballadores, els quals van expressar el seu grau
d’acord amb cada una de les propostes a través d’un sistema de votació on-line.

El procés participatiu ha tingut dos grans resultats, el primer és un document d’accions a dur a
terme i consensuat per tots els participants, i el segon, i no menys important, és el coneixement
mutu i l’intercanvi d’experiències donat entre els treballadors i treballadores municipals que
conforma la base del treball transversal.

Pla A+S: Compromisos de Futur
El document resultant de la Convenció A+S, Pla A+S:
Compromisos de Futur, suposa un replantejament consensuat
de les accions a dur a terme pel conjunt de l’organització
municipal per avançar vers la sostenibilitat.
Aquest és un document que reforça el compromís municipal
d’incorporació de criteris de sostenibilitat en les dependències
municipals i estableix els objectius estratègics del Pla a mig i
llarg termini.
Les 30 accions resultants s’estructuren en funció dels
objectius estratègics i en cada un d’ells s’estableixen les
accions prioritàries a mig termini (2012) i a llarg termini
(2016-2020), de manera que resulten 16 accions que s’ha
considerat que han de ser extensibles per a tot l’Ajuntament
al 2012 i altres 14 que s’han d’implantar a llarg termini.

Per últim, cal recordar que el Pla Ajuntament+Sostenible
forma part del Pla d’Acció21
Municipal, pla d’acció que
l’Ajuntament va elaborar al
2006 com a entitat signant del
Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat, l’Agenda21 de
Barcelona. Així, el document
“Pla A+S: Compromisos de
Futur” representa la
contribució del Pla A+S a la
propera Convenció de Signants
de l’Agenda21 que tindrà lloc
a la tardor de 2010.

Documents de la Convenció
Relació de documents de la Convenció A+S
Tots els documents fruit del procés de treball de la Convenció A+S es poden consultar al lloc
web: http://www.convencioajuntamentsostenible.cat
Entre la documentació disponible en destaquen:
Documentació del procés de treball
Documents dels grups de treball. Documents de diagnosi i de propostes del pla d’acció
resultants de les sessions de treball de cadascun dels grups temàtics.
Document sobre el procés participatiu. Document de revisió del procés participatiu dels
grups de treball i d’anàlisi dels resultats del procés participatiu on line. Els grups de
treball també es poden visualitzar a través del següent vídeo.
“Pla A+S: Compromisos de Futur”. Document polític ﬁnal de la Convenció A+S on
s’expressen les noves línies estratègiques i les 30 accions futures consensuades.
Documentació sobre l’acte de la Convenció A+S
Informe sobre l’ambientalització de la Convenció. Document on es detallen els criteris de
sostenibilitat aplicats a l’acte i l’estudi d’emissions de CO2 associades realitzat per la
UAB. També es pot visualitzar el següent vídeo.
Presentacions del dia de la Convenció. Document de recopil·lació de les ponències
realitzades el dia de la Convenció A+S.

“El Pla A+S. La sostenibilitat a l’Ajuntament de Barcelona: bones pràctiques en la gestió
interna”. Audiovisual realitzat amb motiu de la Convenció A+S per visualitzar les accions
d’ambientalització dutes a terme en el Consistori des de 2001.
Document ﬁnal de la Convenció A+S. Informe recopil·latori de tota la informació referent
a la Convenció A+S: procediment i metodologia de treball, principals resultats i acte de
cloenda.
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