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El Programa A+S, bona pràctica europea
El Programa Ajuntament+Sostenible ha estat reconegut per l'Institut
Europeu de l'Administració Pública (EIPA) com una de les Millors
Pràctiques Europees en l'àmbit de l'"Ambientalització: solucions
concretes del Sector Públic".

L'Ajuntament de Barcelona va presentar el Programa A+S com a
candidat a l'àmbit ambiental dels premis EPSA 2011 (Premis Europeus
del Sector Públic).

El jurat va incloure el projecte d'ambientalització de l'Ajuntament entre les 21 millors iniciatives,
triades entre els 274 projectes presentats de 32 països europeus diferents. Finalment, tot i no
formar part dels 15 nominats als premis, es troba entre els 43 projeces escollits com a "Millors
Pràctiques Europees".

La cerimònia final tindrà lloc a la ciutat de Maastricht (Països Baixos) el dia 17 de novembre, on es
coneixerà el guanyador de l'àmbit al que optava el Programa A+S: "Ambientalització: solucions
concretes del Sector Públic".

Nova instrucció d'alcaldia sobre elements urbans
L'objectiu de la nova instrucció és establir els criteris i
condicions de disseny, manteniment, accessibilitat, seguretat,
sostenibilitat i cost dels elements urbans de la ciutat de
Barcelona.

El passat mes d'abril es va aprovar la nova Instrucció
d'Alcaldia relativa als elements urbans, que neix per adaptar-
se a noves demandes i nous conceptes que han esdevingut
cada vegada més rellevants com la conscienciació ambiental,
el paisatge urbà, l'accessibilitat o la seguretat.

Els criteris generals de sostenibilitat es basen en:

- L'obligació dels proveïdors de garantir que els elements
urbans han estat produïts en condicions laborals adequades i
dignes, respectant els drets bàsics en el treball recollits a la
Declaració de l'Organització Internacional del Treball.

- La minimització de la petjada ecològica dels elements, incloent l'extracció de les matèries
primeres, l'estalvi energètic en el procés de producció i de la seva vida útil, la minimització
d'emissions contaminants i la reciclabilitat dels materials emprats.

Aquests criteris generals es concreten a les condicions particulars obligatòries que la instrucció
estableix pels diferents elements urbans de la ciutat. Així doncs, en relació als materials a emprar
s'esmenta, per exemple, l'aplicació del Decret d'Alcaldia de 2004 de compra responsable de fusta,
per tal de garantir que aquesta prové de tales legals i controlades o l'aplicació de tractaments
anticorrosius no tòxics i no contaminants als elements metàl·lics.

Per facilitar la seva aplicació, la instrucció preveu la creació de la Comissió d'Elements Urbans, per
tal de coordinar els diferents àmbits municipals, i un Recull d'elements urbans que compleixen els
criteris de la instrucció.

Podeu consultar la nova Instrucció a la següent
direcció: w3.bcn.es/fitxers/ajuntament/gm2011133004.157.pdf

 

Finalitza el projecte SMART SPP
Després de tres anys de treball, el projecte europeu «SMART-SPP-
innovació a través de la contractació sostenible» ha arribat a la seva
fi.

Un projecte finançat pel programa Intelligent Energy de la Comisió Europea, que planteja solucions
innovadores amb baixes emissions de carboni al mercat europeu mitjançant el foment del diàleg
previ a la contractació amb els fabricants i distribuïdors. El projecte, coordinat per l'ICLEI, compta
amb la participació de l'Ajuntament de Barcelona i d'Ecoinstitut Barcelona com a socis estatals.

Entre els principals resultats, en destaquen:
- una Guia per les administracions públiques "Impulsant la innovació energèticament eficient a
través de la contractació. Guia pràctica per les Administracions Públiques" que inclou l'"Eina de
càlcul de costos de cicle de vida i d'evaluació de les emissions de CO2" [Excel] i una guia de



càlcul de costos de cicle de vida i d'evaluació de les emissions de CO2" [Excel] i una guia de
l'usuari de l'eina
- un breu video (en anglès amb subtítols en castellà) que explica les experiències i l'opinió dels
participants del projecte (Barcelona i altres ciutats europees) sobre la contractació innovadora
- una publicació que recull la implementació de la metodologia a Barcelona, Kolding, Bromley,
Londres i Cascais en forma de bones pràctiques

Tots aquests documents i recursos es poden trobar a la versió en castellà de la pàgina web del
projecte (http://www.smart-spp.eu/es), on també trobareu els butlletins electrònics semestrals o
les ponències de les jornades de presentació portades a terme a Brusel·les, Barcelona i a la resta de
ciutats participants.

Barcelona, escollida per provar una nova
motocicleta elèctrica
La ciutat de Barcelona serà la primera ciutat europea per
portar a terme una prova pilot del nou scooter elèctric,
dissenyat per finalitats laborals com el repartiment i la
missatgeria.

L'Ajuntament de Barcelona ha signat un acord amb el RACC i
Montesa Honda per tal d'avaluar l'adaptabilitat d'una nova
motocicleta elèctrica a la ciutat.

La marca Honda ha cedit 17 scooters elèctrics EV-neo a diverses dependències municipals (BSM,
Mobilitat i Medi Ambient) que es comprometen a utilitzar-los en les seves flotes d'inspecció i servei
de la via pública i de lliurar les dades relatives al seu ús al RACC, responsables de monitorizar tot el
procés.

Entre altres qüestions, s'avaluaran aspectes com la càrrega de les bateries, l'adequació de
l'autonomia pel serveis pels quals ha estat dissenyat, les incidències tècniques i les oportunitats de
millora. Els resultats seviran a Honda Motor Co. Ltd pel futur desenvolupament de nous productes
elèctrics adaptats a les necessitats del consumidor europeu.

 

 

Curs sobre Consum Responsable de l’Agència
Catalana de Consum
El Programa Ajuntament+Sostenible va col·laborar en la
impartició del Curs sobre "Consum Responsable" organitzat per l'Agència Catalana de Consum
(Generalitat de Catalunya) i l'Instituto Nacional de Consumo i que va tenir lloc durant els dies 19,
20 i 21 d'octubre.

El curs està destinat a professionals de les Administracions Públiques competents en matèria de
consum i els seus objectius principals són:

- Assimilar el concepte de consum responsable en conformitat amb el que disposa el nou Codi de
Consum de Catalunya.

- Conèixer els mecanismes que fan possible aconseguir un model de persona consumidora
responsable.

Els continguts del curs han estat molt diversos: descripció del model actual de consum, la base
legal (el codi de Consum de Catalunya), l'economia familiar i el sobre endeutament, el consum
solidari (banca ètica i economia solidaria), el consum sostenible (distintius de qualitat ambiental i
bones practiques en els àmbits de l'estalvi energètic, les energies renovables i les persones
consumidores), les bones pràctiques a l'Administració Pública, el consum de proximitat i ecològic,
el comerç just i la xarxa de compra pública ética.

Més informació a http://www.consum.cat/

La contracta de neteja i recollida de residus de Barcelona
es difón com a pràctica exemplar a la pàgina web de la
CE
La contracta de neteja i recollida de residus a la ciutat, que es va
posar en marxa l'any 2009 i s'allargarà fins el 2017, té com a objectiu
millorar el servei en diferents aspectes.

La neteja de la via pública ha augmentat la seva freqüència mitjana
passant de 5 a 6 cops a la setmana, la recollida de la brossa orgànica
s'ha estès a tot Barcelona, i les empreses que ofereixen el servei han
adoptat millores ambientals com la reducció de sorolls, l'ús de
combustibles més sostenibles i la disminució del consum d'aigua.



Recursos

combustibles més sostenibles i la disminució del consum d'aigua.

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 serveis de menjadors escolars amb
menjar ecològic a Roma (Itàlia), la instal·lació de sistemes d'il·luminació eficients en els ponts de
Budapest (Hongria) o l'adquisició d'equips informàtics amb criteris ambientals a l'Ajuntament
d'Estocolm (Suècia), entre d'altres casos. 

El document de Barcelona el podeu consultar a http://ec.europa.eu/environment/gpp/alert_en.htm

 

Nova guia sobre Compres Ecològiques de la CE
La Comissió Europea acaba de publicar la nova edició de la
guia "Buying Green", el manual de referència europea sobre la
contractació pública ecològica.

El 2004, la Comissió Europea va editar el manual "Buying
Green", traduït al castellà com a "Compras Ecológicas. Manual
sobre la contración pública ecológica". En el seu moment, la
guia va suposar un pas important per la compra pública
verda, ja que va clarificar les possibilitats legals que les
Directives europees oferien per introduir criteris ambientals en
els plecs de contractació.

Durant aquest 2011 s'ha portat a terme un procés
d'actualització del manual, que ha culminat amb la publicació
de la segona versió de la guia, presentada el passat 25
d'octubre.

La versió actualitzada del manual fa especial atenció a la
inclusió de clàusules ambientals als contractes d'obres i serveis, amplia els apartats sobre els
criteris de solvència, adjudicació i especificacions tècniques, incorpora nous exemples d'iniciatives
de compra i contractació pública verda de tota la UE-27 i ofereix orientació específica pels temes
d'electricitat, construcció, fusta, alimentació i begudes.

Podeu descarregar-vos la nova edició de la guia, per ara només disponible en anglès, al link:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm

Contractació pública i PIMES
El projecte EuroPROC presenta dues guies sobre l'accés de les
PIMES als mercats de contractació pública: la guia "Navigate 
change" i la "Guia de Bones Pràctiques".

Tot i que s'estima que la compra pública suposa més del 16%
del PIB de l'EU-27, la presència de les PIMES en aquest mercat encara és baixa. El projecte
EuroPROC, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional i amb la col·laboració del
Programa Interreg IVC, pretén impulsar l'entrada de les petites i mitjanes empreses a la
contractació pública, per tal d'aprofitar les oportunitats que aquesta pot suposar per afavorir el
seu creixement i la seva capacitat d'innovació.

El passat mes de juliol es van presentar a la seu d'ACC1Ó de Barcelona, soci del projecte, dues
guies sobre contractació pública:

- La Guia "Navigate Change" exposa les noves tendències en  contractació pública: la compra i
contractació verda, responsable, per a la innovació i electrònica, a fi de donar una visió de les
oportunitats i riscos que poden suposar per les petites i mitjanes empreses.

http://www.europroc.eu/public/docs/europroc__navigate_change__public_procurement_4fgd.pdf

- La Guia de Bones Pràctiques descriu en detall 17 iniciatives portades a terme per administracions
públiques regionals i nacionals pel foment de la contractació pública a les PIMES en temes
d'informació, formació, orientació i suport internacional.

http://www.europroc.eu/public/docs/europroc__good_practices_guide_new_42yl.pdf

Guia sobre Compra responsable de productes forestals
(COPADE)
El passat 26 d'octubre, COPADE (Comercio Para el Desarrollo) va
presentar la guia sobre "Compra responsable de productes forestals",
una guia de bones pràctiques ambiental i socialment responsables per
administracions públiques i empreses privades.
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Indicadors

La presentació es va portar a terme en el marc del Global EcoForum'11, una trobada internacional
per a la societat civil, empreses, ONG i ciutadans en general, que convida a la reflexió, el diàleg i la
interacció creativa entre els participants. En la seva quarta edició, la cita ha adoptat una visió
especial sobre Economia Verda i governança de la sostenibilitat, de cara a la reunió de la Cimera de
la Terra Rio+20 que es celebrarà el proper any 2012.  

Durant la sessió de presentació de la guia es van exposar diverses experiències concretes
d'actuació responsable en el sector forestal a l'estat espanyol, des del punt de vista de l'empresa
privada, l'administració pública, la universitat i petits productors/es del Sud. També es va oferir un
apropament a les condicions reals en els països en vies de desenvolupament per conèixer de
primera mà l'impacte combinat de la certificació forestal FSC i el Comerç Just.

El Programa Ajuntament+Sostenible va col·laborar en aquesta jornada exposant la política de
compra responsable de fusta de l'Ajuntament de Barcelona. També van participar representants de
la Universitat de Vigo, de Leroy Merlin i de la Campanya " Madera Justa", una campanya que
promou el consum responsable de derivats forestals, com paper o fusta, amb el segell FSC i de
productes de Comerç Just entre la societat.

Més informació a www.copade.es  i a www.global-ecoforum.org.

Aquesta tardor, Bicibarris més nets i sostenibles
Ja podeu començar a estirar les cames i a preparar les bicis
per participar als BICIBARRIS d'aquesta tardor que seran els
mes nets i sostenibles de les 10 edicions que s'han fet fins ara.

Aquest any el programa Bicibarris s'afegeix a la Setmana de la
prevenció de residus oferint activitats de sensibilització
participativa sobre el residu urbà. 

El programa proposa un passeig pels diferents barris de
Barcelona per descobrir les eines que tenim a l’abast per canviar els nostres hàbits de compra i
d’ús dels productes així com conèixer i col·laborar en els processos de tractament i gestió de
residus.

En les diferents sortides programades pels mesos d'octubre, novembre i desembre, es visitaran
punts de control de la contaminació atmosfèrica, sistemes de gestió d'aigües residuals, espais de
reutilització i valorització de residus i es coneixeran bones pràctiques i experiències de prevenció.

Us animem a agafar la bici i a pedalar tot aprenent sobre la sostenibilitat i la prevenció de residus! 

 Si voleu mes informació i/o voleu participar-hi podeu consultar el programa a l'enllaç web de la
campanya http://www.biciclot.net/catala/bicibarris

 

 

 

 

 

 

Curts animats "Els animals salven el planeta"
"The Animals Save the Planet" és una sèrie d'onze curts animats molt
divertits on els animals ofereixen consells sobre com viure un estil de
vida respectuós amb medi ambient. Gaudiu-los!

Els gasos d'efecte hivernacle, l'estalvi energètic, els residus, les
bosses de plàstic o la mobilitat són alguns dels temes ambientals
tractats per aquests vídeos d'animació.

Simpàtics ossos, pingüins, elefants i girafes són els protagonistes
d'aquesta iniciativa d'Animal Planet i Discovery Communications, que
en breus segons tracta amb humor alguns dels actuals problemes
ambientals.

Podeu veure els curts a la següent direcció: http://tinyurl.com/animalssaveplanet

Visites a la web Ajuntament+Sostenible



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

La pàgina web d'inici del Programa Ajuntament+Sostenible
(www.bcn.cat/agenda21/ajuntamentsostenible) ha rebut, des
de principis d'aquest any 2011 i fins a finals del passat mes
d'octubre, un total de 9.410 visites. Aquesta xifra representa
una mitjana de 941 visites mensuals, gairebé un miler.

 

Actualment la web del Programa està en procés de renovació i està previst que l'any vinent ja
estrenem la nova pàgina.

Aquesta revisió inclourà novetats molt diverses: nou disseny gràfic, actualització de continguts,
incorporació de tota la informació relativa a la contractació responsable i la reserva social,
descripció de nous àmbits d'actuació del programa i un espai intern per a compartir bones
pràctiques en l'àmbit de la contractació municipal, entre d'altres.

Us en mantindrem informats!

La petjada ambiental d’un infant a l’escola bressol
Diversos estudiants de Ciències Ambientals de la Universitat
Autònoma de Barcelona han elaborat un estudi, amb la
col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona, amb l'objectiu de
conèixer quins són els consums d'energia, aigua i materials,
així com les emissions d'efecte hivernacle i la petjada
ambiental associats a un infant de l'escola bressol.

Per tal de realitzar l'estudi ambiental s'ha comptat amb la
col·laboració de 15 escoles bressol municipals, signants de l'Agenda 21 Escolar de Barcelona i
actives en l'àmbit de la sostenibilitat: Can Bacardí, El Cargol, El Tren del Fort Pienc, El Vent, Gràcia,
La Caseta, La Fontana, La Mar, La Muntanya, La Verneda de Sant Martí, L'Esquirol, Londres, Niu
d'Infants, Trinitat Nova i Valldaura.

Alguns dels resultats dels estudis apunten que "disposar de dades de consums i emissions de les
escoles, és el primer pas cap a una ambientalització real dels centres. S'ha detectat que cal fer
èmfasi de manera prioritària en minimitzar l'impacte de transport, calefacció i bolquers i potenciar
la implantació d'energies renovables, però també cal tenir en compte altres factors específics
(material escolar, alimentació, etc.). Futurs estudis han d'anar encaminats a avaluar les actuals
accions per a millorar el comportament ambiental dels centres i proposar-ne de noves".


