Comunicació i formació
Barcelona guanya el premi Procura+
L’Ajuntament de Barcelona ha estat guardonat amb el premi
que atorga la xarxa europea Procura+, formada per més de
40 municipis, regions i xarxes de ciutat europees, en la
categoria “iniciativa europea de l’any” pel desplegament del
Decret de Contractació Sostenible, aprovat el 24 d’abril
de 2017. El guardó premia any rere any les experiències
excel·lents en compra pública verda que tenen lloc a Europa
i que comporten millores significatives de béns, serveis,
processos i infraestructures públiques.
Barcelona ha guanyat el guardó per la seva estratègia
d'implementar la Contractació Sostenible a escala de ciutat,
amb implicacions en més de 50.000 licitacions anuals i una despesa de 1.100 milions d'euros. Els
objectius de la iniciativa es focalitzen en millorar les condicions socials i laborals, en promoure la
participació de les pimes i l'economia social, en protegir el medi ambient i en fomentar la
innovació.
El Consistori porta més de 20 anys treballant en l'ambientalització de l'administració de forma
progressiva i compta, des del 2015, amb les Instruccions tècniques per a l'aplicació de criteris
de sostenibilitat, una iniciativa pionera per tal d'introduir criteris ambientals en totes les
contractacions. Amb les Instruccions es fixen mesures per reduir l’impacte de l’activitat municipal
en 13 grups de productes i serveis prioritaris a través de l’eficiència en el consum de recursos, la
contractació de serveis ecològics i la ecoinnovació i la gestió ambiental de les empreses
contractades.
Fins ara, l'ús estratègic de la contractació ha donat lloc a condicions de treball millorades en
contractes adjudicats, una important reducció del consum de recursos i d'electricitat, i un estalvi
anual de més de 36.000 tones de CO2 fruit de la compra d'energia 100% renovable.
Més informació:
-

Notícia: Barcelona premiada a l'Ecoprocura per implementar una estratègia de
Contractació Sostenible

Barcelona referent en l’Ecoprocura 2018
L’octubre de 2018 va tenir lloc la X edició de la
Conferència Ecoprocura, l'Ecoprocura 2018 a Nijmegen
(Països Baixos), el gran esdeveniment europeu de
contractació pública sostenible, circular i innovadora que
organitza l'ICLEI (Governs Locals per a la Sostenibilitat)
cada 3 anys. Els diferents formats de les activitats
programades (plenaris, sessions de productes i grups de
serveis específics, taules rodones, àrea d'exposició, etc.)
propicien un intercanvi d'informació molt valuós, així com
la possibilitat de fer xarxa.
Frederic Ximeno, el comissionat d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona, va presentar en
la sessió plenària del primer dia de la conferència internacional, l'elaboració del primer Pla Anual
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de Contractació Pública Sostenible (2018) de Barcelona, exposant algunes de les prioritats
ambientals:


Assolir un ús del paper reciclat superior al 90%;



Assolir un nivell de compra de fusta amb garanties de procedència d’explotacions sostenibles
del 90% del total, i del 100% en cas de la fusta tropical.



Doblar el percentatge de vehicles de baixes emissions (turismes i furgonetes elèctrics, híbrids
o de gas) adquirits per a la flota municipal.

El Comissionat va explicar la gran recompensa que el premi representa per a la ciutat al ser
l’Ecoprocura una iniciativa de referència a Europa. El reconeixement ha reforçat els compromisos
polítics i és d’esperar que ajudi a multiplicar els resultats assolits, sobretot a la difusió de bones
pràctiques a tota l’organització. També va recalcar que formar part de la xarxa Procura+ ajuda a
ser conscients del poder adquisitiu en el mercat global i a compartir l’experiència amb altres
administracions compromeses sobre l’ús estratègic de la contractació.
Més informació:
-

Notícia: L'Ajuntament de Barcelona, referent en l'Ecoprocura 2018

Fira de Contractació Pública Responsable
El 20 de novembre de 2018 l'Ajuntament va organitzar la primera Fira de Contractació Pública
amb la participació de més de 300 empreses i 500
professionals. Impulsada per la Direcció de Coordinació de
la Contractació i PIMEC, aquesta iniciativa pionera a
Europa, va servir d’excel·lent aparador dels 79 futurs
contractes públics que l’Ajuntament licitarà durant el 2019 i
el 2020 per un import superior als 545 milions d'euros. Els
contractes es van agrupar en set estands temàtics: Serveis
socials i Serveis a les persones, Gestió i logística d’edificis
municipals,
Esdeveniments
i
activitats
cíviques
participatives, Logística i aprovisionaments de l’Ajuntament,
Gestió de la ciutat i l’espai públic, Obra pública i Serveis
TIC.
L’objectiu va ser donar a conèixer tots els canvis que està fent l’Ajuntament a Barcelona en la
contractació per tal d’incidir en el mercat amb millores salarials i mediambientals i atraure a la
petita i mitjana empresa, que fins ara ha estat més refractària a contractar amb l’administració. El
Programa Ajuntament + Sostenible va col·laborar en aquesta iniciativa donant suport en la
contractació pública sostenible i ambientalitzant tot l’esdeveniment impulsant així un dels set
compromisos prioritaris que adoptats internament.
La Fira també va ser la porta d’entrada a idees i solucions innovadores que aportin eficiència
social i ambiental en la prestació de serveis a la ciutadania i resolguin els reptes i necessitats per
crear una ciutat sostenible. Mitjançant dues taules rodones sobre aspectes generals de compra
pública, de la mà d’experts del món públic i privat, es van divulgar reflexions sobre aspectes
generals destacats de les polítiques de compra pública, tant a nivell nacional com europeu.
Més informació:
-

Web de la Fira: https://ajuntament.barcelona.cat/fira-contractacio-publica/ca/

-

Notícia: Fira de Contractació Pública de Barcelona
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Nova Web de Contractació Pública
L'Ajuntament de Barcelona estrena un nou web de
Contractació Pública que recull tota la informació
vinculada a la contractació pública sostenible municipal
des de les seves tres vessants: social, ambiental i compra
pública innovadora. La creació d'aquesta nova eina respon
a la voluntat del govern de crear comunitat entre
l'Ajuntament i les empreses i entitats que comparteixen
l'objectiu comú de fomentar una contractació pública
sostenible, com a eina de transformació socioeconòmica.
El Programa Ajuntament + Sostenible va col·laborar en la
redacció dels continguts de l’apartat Contractació Pública Ambiental on és possible descarregar
la Guia de contractació pública ambiental i les instruccions tècniques per a l’aplicació de criteris de
sostenibilitat en la contractació d’obres, productes i serveis.
El finalitat del nou web és ser l'aparador del seguiment i l'avaluació de la contractació pública,
contribuint a posicionar l'Ajuntament de Barcelona com una administració pionera i referent en
l'impuls d'una contractació pública sostenible que aconsegueix millores socials, ambientals i
econòmiques.
Més informació:
-

Web Contractació Pública: https://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/ca

-

Notícia: Nou web de Contractació Pública de l’Ajuntament de Barcelona

Alguns indicadors de comunicació
Notícies A+S

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

Esdeveniments
A+S

65 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 70: Notícies Ajuntament + Sostenible - Desembre 2018



Info 69: Notícies Ajuntament + Sostenible - Novembre 2018



Info 68: Notícies Ajuntament + Sostenible - Setembre 2018



Info 67: Notícies Ajuntament + Sostenible - Juny 2018



Info 66: Notícies Ajuntament + Sostenible - Abril 2018



Info 65: Notícies Ajuntament + Sostenible - Febrer 2018

7.256 visites
26.071 pàgines vistes
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Formació
Durant l’any 2018 s’han portat a terme les següents sessions de formació:


Sessions de presentació del Decret de Contractació Pública Responsable:
o
o
o
o
o

1 sessió a la Gerència de Presidència i Economia
2 sessions a la Gerència de Seguretat i Prevenció
1 sessió a Barcelona Activa i Institut Municipal de l’Habitatge
1 sessió al Districte de Sants-Montjuïc
2 sessions a la Gerència d’Ecologia Urbana



Reunió del Grup de Treball “Obres” per presentar les modificacions a introduir en la Instrucció
de projectes d’obres i també l’aplicació de la instrucció i el seguiment per part de BIMSA



Participació en el Curs “Innova Verde” organitzat per PEFC presentant la compra sostenible de
fusta de l’Ajuntament de Barcelona



Participació en la formació sobre la nova llei de canvi climàtic organitzada per l’ITEC,
presentant les normatives i instruccions municipals d’ambientalització d’obres a l’Ajuntament
de Barcelona



Col·laboració en la Jornada de formació “El poder de la compra pública per garantir el respecte
als drets humans”

Més informació:
-

Web Programa A+S

-

Notícia: Dues noves instruccions en procés d’aprovació/actualització

-

Curs de PEFC Programa Barcelona “Innova en Verde”

-

Formació ITEC: Jornada La nova Llei de Canvi Climàtic: Obligacions i subvencions per als
municipis

-

Jornada de formació “El poder de la compra pública per garantir el respecte als drets
humans
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