Comunicació i formació
El Programa Ajuntament + Sostenible estrena nova web
El web municipal Ajuntament + Sostenible estrena nova cara apostant per ser una eina
àgil, de fàcil utilització i comprensió, més visual i accessible. A través d'un nou disseny
sobri, clar i intuïtiu, les diferents seccions usen icones, fotografies i vídeos per afavorir la
navegabilitat de les persones usuàries. Així mateix, amb l'objectiu d'estar al dia en els
avenços tecnològics, la nova eina comunicativa està adaptada als mòbils i a les tauletes.
Recentment s'han renovat els continguts i materials permanents del web A+S per apropar
la sostenibilitat a la gestió municipal del dia a dia i facilitar l’interès pels recursos i eines
disponibles. Els apartats de Notícies, Agenda i Butlletí aporten continguts renovats dia a
dia amb l'objectiu d'informar de les novetats relacionades amb l'ambientalització dels
serveis en l'àmbit local (darreres novetats, jornades, sessions de formació, etc.) però
també nacional i internacional (webinars, nous recursos, guies, etc.).
Com a principal novetat destaca el nou apartat Observatori A+S concebut per fer un
balanç anual i observar les tendències existents, tant pel que fa l'ambientalització dels
contractes com per l'ambientalització interna, per avançar en relació als objectius
estratègics establerts. A tall d'exemple, alguns dels resultats assolits durant el 2017
mostren com el 99,6% de la fusta adquirida disposa de certificació forestal sostenible
(FSC o PEFC) i que la generació de residus en els edificis analitzats (Estudi de Brossa a
Edificis Municipals 2017) ha disminuït en més d’un 24% respecte el 2012.
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Així, les grans àrees del portal web són:
•

Programa A+S: recull la descripció del programa, els antecedents, els objectius i
informació detallada de la JornadA+S, la trobada dels treballadors municipals
compromesos amb la sostenibilitat;

•

Instruccions de contractació: recull les 13 instruccions tècniques per a l'aplicació
de criteris ambientals específics en la compra i contractació dels grups de
productes i serveis definits com a prioritaris;

•

Ambientalització interna: recull els compromisos adquirits i les mesures
d'ambientalització adoptades en 7 àmbits de treball del funcionament intern;

•

Bones pràctiques: fomenta i dóna suport a bones pràctiques d'ambientalització de
la contractació, a bones pràctiques d'ambientalització interna, i a totes aquelles
iniciatives concretes com els Plans Estratègics de Sostenibilitat Interna adoptats
per gerències, districtes i organismes municipals;

•

Observatori A+S: aquest nou apartat fa un seguiment anual de l’ambientalització
de la contractació i de la pròpia ambientalització interna; i

•

Documentació: recull la normativa interna i el marc legal, les publicacions més
rellevants dels organismes pioners en l'àmbit municipal, estatal i internacional en
l'estudi i aplicació de la compra i contractació sostenible i els principals enllaços
relacionats.

Durant el 2019 el portal A+S va rebre més de 10.900 visites, un 50% més que en 2018 i
es va fer l'enviament de 6 butlletins de notícies que van arribar a més de 900
subscriptors/es incloent personal de l'ajuntament així com d'altres organitzacions
públiques i privades, catalanes, estatals i internacionals. Amb l'actualització del web A+S
s'espera poder millorar aquestes xifres i arribar a més persones usuàries i desenvolupar
una cultura organitzativa més sostenible.
Per assolir amb èxit els reptes del Programa A+S és fonamental compartir els objectius i
les responsabilitats envers la sostenibilitat interna amb tots i cadascun dels districtes i
àrees municipals. Per aquest motiu, a través del formulari de contacte, podeu enviar
comentaris, preguntes i/o aclariments relacionats amb qualsevol aspecte de
l'ambientalització municipal.
Més informació:
-

Web Ajuntament + Sostenible

-

Notícia: L’Ajuntament + Sostenible estrena nova web

El Programa A+S, referent d’ambientalització interna a Europa
Al setembre del 2019 la Comissió Europea va publicar l'informe "Best environmental
management practice -BEMPs- for the public administration sector”, un recull de
bones pràctiques polítiques, reguladores i de planificació desenvolupades per
administracions públiques municipals d'arreu d'Europa que identifiquen com la prestació
dels serveis públics pot fer-se minimitzant de forma directa o indirecta el seu impacte
sobre el medi ambient.
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L'Ajuntament de Barcelona i, concretament el Programa Ajuntament + Sostenible, és
una de les bones pràctiques seleccionades pels àmbits de la millora en l'eficiència
energètica, l'impuls de les energies renovables, la mitigació i adaptació al canvi climàtic, la
contractació sostenible i responsable, la mobilitat sostenible, el foment de la biodiversitat
urbana, la gestió eficient dels recursos hídrics, la recollida i gestió de residus en edificis
municipals, la gestió del paper i els consumibles d'oficina, els esdeveniments sostenibles i
la formació ambiental interna.
Concretament, l'informe de la CE destaca les campanyes de sensibilització i formació
ambiental impulsades des del Programa A+S, la seva pàgina web i l'enviament periòdic
del seu Butlletí A+S, com a eines clau per fomentar un ús eficient dels recursos públics i
inspirar amb el propi exemple a totes les persones treballadores.
Més informació:
-

Font i més informació descarregant la publicació en el següent enllaç.

-

Notícia: El Programa A+S entre les “Millors pràctiques de gestió ambiental de
l’administració pública”

Publicació de l’Informe Ambiental del Barcelona
A l’estiu del 2019 es va publicar l’Informe Ambiental de Barcelona, que destaca les
activitats més rellevants de l’Ajuntament de Barcelona dutes a terme els darrers cinc anys,
les mesures previstes i la visió de futur en 13 àmbits temàtics. Un dels àmbits prioritaris és
l’ambientalització municipal, duta a terme a través del programa Ajuntament + Sostenible,
que s’ha convertit en un referent de compra pública verda i que coordina i treballa en
xarxa a diversos nivells.
En aquest capítol, l'Informe recull el progrés i els nivells assolits en la contractació de
productes i serveis amb criteris ambientals. També el resultats de les bones pràctiques
aplicades gràcies al compromís amb la sostenibilitat de treballadores i treballadors
municipals, així com el creixement de les certificacions en l’àmbit de la sostenibilitat en
organismes de titularitat municipal.
Més informació:
-

Es pot descarregar l’informe ambiental de Barcelona 2018 aquí.

-

Notícia: Coneix l’estat del medi ambient a Barcelona

Intercanvi d’experiències en Contractació Pública Sostenible
Al Juny del 2019 una delegació de Finlàndia i Suècia va visitar l'Ajuntament de Barcelona
per conèixer com crear ocupació mitjançant criteris d’adjudicació a la contractació pública.
L'esdeveniment s’emmarcava dins d’un itinerari per altres països, com Polònia, Holanda,
França i Escòcia, per conèixer diferents experiències en l’aplicació dels criteris de
contractació pública sostenible.
Més informació:
-

Notícia: Finlandesos i Suecs visiten Barcelona per conèixer la Contractació Pública
Sostenible
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Nova Guia “Fem Pinya contra el canvi climàtic”
El mes de novembre es va publicar la Guia “Des dels
equipaments culturals fem pinya contra el canvi
climàtic”, una guia interactiva i de bones pràctiques i
un programa de capacitació per a persones que
treballen en equipaments culturals de municipis de
l’Àrea Metropolitana (programadors/res, talleristes i
usuaris/es finals dels centres cívics) amb l'objectiu de
proposar maneres i eines per facilitar aquesta transició
a través dels agents culturals de la ciutat.
La iniciativa sorgeix en el marc del procés participatiu
organitzat per l’Ajuntament de Barcelona amb els signants del Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat, i s’emmarca en el Compromís Barcelona pel Clima.
Notícia: Nova Guia “Fem Pinya contra el Canvi Climàtic”

Alguns indicadors de comunicació
Notícies A+S

72 notícies publicades a l’apartat notícies de la web Programa
A+S

Esdeveniments
A+S

64 esdeveniments publicats a l’agenda de la web Programa
A+S
6 butlletins difosos a més de 900 subscriptors:

Butlletins A+S

Web A+S

▪

Info 76: Notícies Ajuntament + Sostenible - Desembre 2019

▪

Info 75: Notícies Ajuntament + Sostenible - Novembre 2019

▪

Info 74: Notícies Ajuntament + Sostenible – Octubre 2019

▪

Info 73: Notícies Ajuntament + Sostenible – Juliol 2019

▪

Info 72: Notícies Ajuntament + Sostenible – Maig 2019

▪

Info 71: Notícies Ajuntament + Sostenible – Març 2019

10.939 visites
30.205 pàgines vistes
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Formació
Durant l’any 2019 s’han portat a terme les següents sessions de formació:
▪

Sessions de formació a tècnics i contractistes de l’Institut Municipal de l’Habitatge
sobre l’aplicació de la Instrucció Tècnica de Fusta

▪

Sessions de presentació de l’eina SAI organitzades per la Direcció de Contractació
Administrativa
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