
         

 
 

1 

 

Presentació del primer Informe de seguiment del       
Pla Estratègic de Sostenibilitat Interna de la Gerència 

d’Ecologia Urbana (PESI GEU) 

RESUM DE LA JORNADA 
 

 

Presentació  
 

La sessió es va celebrar el 27 d’abril de 2018 a la sala d’actes de Barcelona Activa i hi 

van assistir 72 tècnics representant als diferents departaments de la Gerència 

d’Ecologia Urbana (GEU).  

S’inicia la jornada amb una breu presentació del Pla Estratègic de Sostenibilitat 

Interna de la Gerència d’Ecologia Urbana (PESI GEU) i dels indicadors de 

seguiment per part de la Mar Campanero, responsable del Programa Ajuntament + 

Sostenible.  

 

A continuació en Benjamí Gauchía i la Patrícia Lacera, de l’Oficina de Sostenibilitat de 

la GEU, realitzen la presentació dels projectes estratègics desenvolupats en el marc 

d’aquest pla i de les accions a prioritzar en els propers anys. 

 

Resultats de l’Informe de Seguiment 2016-2017 

Amb l'objectiu de conèixer quin és l’estat actual de la GEU en temes de sostenibilitat 

interna, l’Informe de seguiment del PESI GEU 2016-2017 inclou una diagnosi a tres 

nivells: 

1) Per una banda, incorpora una valoració dels indicadors d’ambientalització 
interna que periòdicament es mesuren a la GEU per tal d'avaluar el grau de 
sostenibilitat de les activitats quotidianes. La identificació dels punts forts i 
febles envers el consum d'energia dels edificis, el consum d'aigua, el consum 
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de paper, la generació de residus i el foment de la mobilitat interna, mostra 
quins són els reptes assolits i quin és el camí que encara resta per recórrer. 
 

2) Per una altra banda, el document incorpora un seguiment específic de 
l’ambientalització dels contractes de la GEU, amb dades quantitatives de la 
compra de paper reciclat, fusta amb certificat de gestió forestal sostenible, flota 
de vehicles i electricitat verda, així com una valoració qualitativa de la gestió de 
la neteja i recollida selectiva de residus, esdeveniments, vestuari, projectes 
d’obres, elements de comunicació, serveis d’alimentació, equips informàtics i 
mobiliari d’oficina. Sens dubte, s'ha vist que el PESI GEU és una eina efectiva 
del Programa Ajuntament + Sostenible per donar compliment a les Instruccions 
tècniques per a l'aplicació dels criteris de sostenibilitat en l'àmbit de la 
contractació pública dins la gerència. 
 

3) Finalment, l'informe recull una 
descripció detallada de com s’han 
desenvolupat els 23 projectes 
estratègics del PESI GEU 
prioritzats de forma consensuada 
durant el 2016-2017, identificant els 
principals resultats obtinguts i els 
propers passos en cas d'actuacions 
que tenen continuïtat, com per 
exemple l'aplicació de la tramitació 
electrònica a informes urbanístics o 
el foment de la bicicleta entre el 
personal de la Gerència. 

 

La presentació dels resultats es planteja com una sessió participativa, on es demana 

als assistents que responguin unes preguntes relacionades amb els indicadors 

d’ambientalització interna i amb l’ambientalització de contractes i que ho facin utilitzant 

un sistema de targetes. 
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Priorització d’actuacions pel 2018-2019 

Després de conèixer l’estat actual de desenvolupament del Pla i els principals 

entrebancs sorgits en la seva implementació durant el període 2016-2017, es 

procedeix a identificar les actuacions que serà prioritari desenvolupar durant el període 

2018 i 2019. 

Aquesta priorització es realitza a través d’una enquesta als assistents, en la que es 

demana que s’assenyalin les accions que es considera prioritari desenvolupar en el 

proper període. El llistat entregat recull aquelles accions que van ser definides en el 

Pla inicialment i que resta pendent desenvolupar.  

El resultat d’aquestes enquestes mostra que les accions proposades durant l’aprovació 

inicial del PESI GEU i que han obtingut més vots són les següents: 

 Integració arquitectònica d’energies renovables i cobertes verdes en edificis 
municipals (EC.3) 

 Definició del model de drenatge sostenible per a projectes de (re)urbanització 
(E.4) 

 Implementació de telecontrol i reg intel·ligent en els parcs de la ciutat (E.2) 

 Adoptar la iniciativa “El coneixement no es jubila” (A.12) 

 Analitzar noves maneres de treball flexible (M.1) 

 Foment dels sistemes de comunicació TIC per reduir desplaçaments (M.3) 

 Seguiment de l’aplicació de criteris de sostenibilitat durant l’execució de 
contractes (A.8) 

 Avançar en clàusules relacionades amb economia verda i els cicles de 
distribució curts (A.9) 

 Procés de col·laboració en la definició i el seguiment de conceptes energètics 
en projectes arquitectònics (EC.7) 

 

Per valorar la possibilitat de desenvolupar  aquestes actuacions durant el període 

2018-19 caldrà que els diversos responsables de cadascun dels projectes donin la 

seva confirmació. Així doncs, podria ser que algun dels projectes escollits finalment no 

pugui desenvolupar-se durant aquest període. 
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Conjuntament  amb les  actuacions prioritzades que finalment s’incorporin,  es 

desenvoluparan 3 actuacions prioritzades, que pertanyien  al període anterior, i que 

per diferents motius van haver de posposar-se, concretament: 

 Elaboració del Pla de Mobilitat de la Gerència/Ajuntament (M2)  

 Taula de Resiliència Urbana:  Processos urbanístics (I.2)  

 Programa de formació general sobre sostenibilitat (A10)  

 

Proposta de noves actuacions 

La mateixa enquesta també incorporava un apartat per oferir als assistents la 

possibilitat de proposar noves actuacions a incloure en el PESI GEU. 

En aquest sentit, es van recollir un total de 23 noves propostes, que s’han avaluat per 

part de l’equip tècnic del PESI GEU, que ha valorat la seva viabilitat i si l’abast de 

l’acció proposada corresponia al marc de treball d’aquest Pla. Així mateix les 

propostes han estat validades amb els responsables de la seva implantació abans 

d’incloure-les definitivament en el Pla. 

Després de tot aquest procés, les actuacions seleccionades per formar part del PESI 

GEU, com a noves actuacions prioritàries, són les següents: 

 Platges més sostenibles 

 Incorporació d’energies renovables en els túnels de Barcelona i millora de 
l’eficiència energètica 

Indicar a més, que algunes de les actuacions proposades que no s’han seleccionat és 

perquè s’estan impulsant actualment (o es preveuen desenvolupar en un futur) 

en el marc del Programa Ajuntament + Sostenible, donat que tenen un abast més 

gran que la pròpia Gerència d’Ecologia Urbana. Aquestes actuacions es llisten a 

continuació:  

 Avançar en la coordinació de la fase d’explotació dels edificis municipals (ús i 
manteniment) amb la visió global de cicle de vida, respecte a criteris ambientals 
de projectes i capacitat tècnica i operativa de manteniment 

 Reducció del nombre d’impressions a les OAC i des del portal web de 
l’Ajuntament 

 Incorporació dels conceptes d’estalvi i eficiència energètica en els contractes 
de manteniment dels equipaments municipals 

 Campanya per impulsar i afavorir l’ús de la bicicleta 

 Desenvolupament d’un pla de rehabilitació dels edificis municipals per a la 
millora de la seva eficiència energètica (actualment ja existeix en aquest sentit 
el Pla de d’Estalvi i Millora de l’Eficiència Energètica en Edificis Municipals, que 
té vigència fins a l’any 2020). 
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També es van proposar algunes actuacions que no s’han inclòs en el Pla perquè no 

són específiques de sostenibilitat interna, sinó que són d’àmbit de ciutat, i per tant 

quedarien fora de l’abast del PESI GEU.  

Aquestes accions es preveu traslladar-les als departaments municipals pertinents per 

tal d’impulsar el seu desenvolupament. Es descriuen a continuació: 

 Realització de formacions sobre la incorporació de criteris patrimonials en la 
gestió de la ciutat 

 Desenvolupament d’una base de dades sobre els edificis municipals i les seves 
característiques principals 

 Valoració de la instal·lació de màquines de venda automàtic en els edificis 
municipals 

 Elaboració d’un estudi sobre l’impacte que genera el turisme i les persones 
usuàries a les platges de la ciutat 

 Priorització del verd a la ciutat i seguiment dels indicadors ambientals per 
aconseguir una millor qualitat de vida 

 Elaboració d’un pla estratègic per afrontar la problemàtica dels gossos 

 Foment del respecte als espais públics per part de la ciutadania 

 Eliminació d’obstacles a les voreres i augment de la grandària dels escossells 

 Realització de formacions sobre les directrius de sostenibilitat a la GUB 

 Eliminar el fibrociment dels edificis municipals i de la ciutat 
 

Finalment, algunes actuacions es preveuen desenvolupar en el marc del PESI GEU 

però no com a actuació estratègica, si no en el marc d’altres actuacions o en el propi 

impuls d’accions d’ambientalització interna:  

 Publicació periòdica de notícies relacionades amb el PESI GEU (ex. a través 
del butlletí mensual de la GEU) 

 Incorporació de noves tecnologies (en substitució del paper) en les dinàmiques 
i sessions de presentació de resultats del PESI GEU (ex. Realització 
d’enquestes mitjançant dispositius mòbils) 

 

Propers passos 
 

Per acabar, a la jornada es van explicar els propers passos que es preveuen 

desenvolupar en el següent període de seguiment 2018-2019 i que es poden resumir 

en els següents punts: 

 Millora dels indicadors d’ambientalització interna 

 Seguiment dels indicadors de contractació pública  

 Incidir  sobre els punts febles detectats tant en l’ambientalització interna com en 
la contractació pública. 

 Seguiment de les actuacions prioritàries 2016-2017 encara obertes 
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 Foment de les actuacions prioritàries seleccionades pel 2018-2019 i de les 
noves actuacions prioritàries 

 Elaboració del segon Informe de seguiment del PESI GEU 2018-2019 i 
presentació interna 

 


