Altres plecs ambientalitzats
Indicador/s de seguiment
Durant l’any 2020 el Servei d’ambientalització del Programa A+S ha
donat resposta a 69 consultes, 36 dels quals eren ambientalitzacions de
plecs.
Des del Programa Ajuntament + Sostenible s’ofereix un servei de consultes que dona resposta a
les demandes d’ambientalització de plecs i contractes, compres i organització d’esdeveniments. El
servei no es limita als àmbits definits en les 13 Instruccions Tècniques d’incorporació de criteris de
sostenibilitat en la contractació vigents, sinó s’atenen totes les consultes d’ambientalització que es
fan des de districtes, gerències i altres organismes municipals.
Durant l’any 2020 s’ha donat resposta a 69 consultes, 36 de les quals referides a 26 plecs de
procediments de contractació i la seva ambientalització (en alguns casos sobre un mateix plec es
fan consultes en moment diferents): fins a 40 de les quals de gerències, i 25 d’instituts i altres
organismes municipals, només 2 de Districtes i 2 d'altres.
A continuació es detallen els ens assessorats, i alguns dels plecs ambientalitzats més significatius.
Llistat dels Departaments i Direccions assessorats des del Programa A+S 2020
Ecologia Urbana, Logística
Ecologia Urbana, Infraestructures i Espai Urbà
Ecologia Urbana, Direcció d'Energia i Qualitat Ambiental
Ecologia Urbana, Barcelona + Sostenible
Ecologia Urbana, Comunicació
Gerència d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports; Direcció d'Informació i Atenció Ciutadana
Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i
Solidària i Consum
Gerència de Presidència i Economia, Direcció de Coordinació de la Contractació Administrativa
Gerència de Recursos, Departament Central de Compres
Gerència de Recursos, Departament de Subministraments i estalvi d'energia
Gerència de Recursos, Direcció Logística i Manteniment
Gerència de Recursos, Direcció de Comunicació
Gerència de Recursos, Serveis Generals
Gerència de Recursos, Direcció de Coordinació de la Contractació
Gerència de Seguretat i Prevenció, Departament d'Infraestructures i Logística
Districte de Gràcia
Districte de Nou Barris
ICUB
Institut Barcelona Esports

Institut del Paisatge Urbà
Institut Municipal de Serveis Socials
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
Institut de Parcs i Jardins
Pla Estratègic Metropolità - Capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible i Polítiques Alimentàries
Relacions internacionals
TMB
Barcelona de Serveis Municipals
BCASA
BIMSA
Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Política Alimentària
Consorci de Biblioteques de Barcelona

Plecs ambientalitzats
Recollim aquí referències que creiem val la pena remarcar per haver donat compliment a múltiples
instruccions tècniques en un mateix plec, sense que l’objecte del contracte correspongui directament
a una instrucció concreta.
Òrgan
contractant

Contracte/s

Departament
d'Enllumenat Gerència adjunta
Medi Ambient i
Serveis Urbans

Conservació de les instal·lacions
d'enllumenat públic de Barcelona,
2022-2025

Gerència de
Recursos

Servei de logística integral de
magatzem, mudances tècniques i
muntatge d'actes de l'Ajuntament
de Barcelona

Criteris ambientals

Vestuari
Valoració qualitat ambiental flota vehicles
Formació personal
Protecció fauna (nius)
Gestió Ambiental, pel que fa a: l'obra pública i
gestió residus; Centre de treball adscrit;
Gestió de la flota de vehicles.
Requisits
Qualitat ambientals del paper per l'elaboració
d'informe
Fusta amb garanties exportació forestal
sostenible
Mínim de vehicles ECO i Zero
Criteris de valoració
Vestuari
Embalatge
Qualitat ambiental flota adscrita
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Reptes i objectius pel 2021
▪

Treballar amb districtes i àrees per seguir donant a conèixer els serveis del Programa
Ajuntament + Sostenible pel que fa a l’assessorament en la incorporació de criteris ambientals
en contractes, i ampliar la cobertura de plecs ambientalitzats i prioritaris.

▪

Millorar la comunicació posterior a l’ambientalització dels plecs (retorn dels criteris finalment
inclosos, redacció de notícies i bones pràctiques, feed-back dels resultats...) per tal de poder fer
una valoració adequada de la incorporació dels criteris ambientals i fer-ne difusió a altres àrees
i departaments de l’Ajuntament.
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