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Iniciatives sobre compra responsable de fusta
Durant els mesos de novembre i desembre han tingut lloc
diverses accions relacionades amb la política de compra
responsable de fusta de l'Ajuntament.

En primer lloc, els dies 16 i 23 de novembre es van portar a
terme dues sessions de formació, de dues hores de duració
cadascuna, dirigides al personal de BIMSA (Barcelona
d'Infraestructures Municipals) i de les empreses que treballen
en les direccions d'obra per BIM/SA.

El principal objectiu de les sessions era aclarir alguns dels conceptes relacionats amb la correcta
implementació del Decret de compra responsable de fusta com la gestió forestal sostenible, la
cadena de custòdia o les certificacions forestals. Així, per tal de facilitar el posterior seguiment, es
va realitzar un exercici pràctic on es van mostrar diferents documents, declaracions i certificats
relacionats amb la gestió forestal sostenible.

Per altra banda, el 14 de desembre es va reunir el Grup de Treball de compra responsable de fusta
de l'Ajuntament, que agrupa els principals compradors de fusta i productes derivats, com Serveis
Funeraris, Parcs i Jardins, BIMSA, Hàbitat Urbà o els districtes, amb l'objectiu de posar en comú els
principals avenços, dificultats i recursos relacionats amb la compra responsable de fusta.

Durant la reunió, es van presentar els resultats de la compra responsable de fusta del periode
2009- 2011, la nova guia sobre la "Pautes per a la tria sostenible de fusta en elements urbans" i
d'altres novetats com la prova pilot de seguiment i suport a la compra responsable de fusta
portada a terme amb BIMSA.

Amb aquestes i d'altres iniciatives, es continua avançant per tal d'ampliar la informació i millorar
en l'aplicació del Decret de política responsable de fusta, per tal que l'experiència de l'Ajuntament
de Barcelona segueixi sent un referent internacional.

Seminari sobre compra pública de productes tèxtils
amb criteris socials
L'Administració Pública juga un paper protagonista en la
promoció d'una nova forma de consum, més ètic, més
sostenible, més responsable. Per això, l'Ajuntament de
Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de
Barcelona i Setem han organitzat una jornada de formació
interna en la qual s'han tractat aspectes tècnics de la compra
de productes tèxtils des de les administracions públiques.

El seminari va tenir lloc el passat 28 de novembre amb els
següents continguts:

Presentació de les jornades (Programa Ajuntament més
Sostenible, Millora Continua, Ajuntament de Barcelona)

La compra pública ètica: Passi d'alguns talls del documental Perdre el fil i comentaris, (Martina
Hooper i Begoña Planas, SETEM Catalunya)

Marc legislatiu europeu i estatal: Oportunitats del marc legislatiu de cara a la incorporació de
la Compra Pública, (Isabel Elías, UAB)

Bones Pràctiques. Àmbits d'aplicació d'una compra pública ètica i sostenible:  Incorporació
gradual de criteris socials en la compra del vestuari de Parcs i jardins (Oriol Salvat, Parcs i
Jardins, Ajuntament de Barcelona); Bones Pràctiques a nivell europeu (Martina Hooper i
Begoña Planas, SETEM Catalunya) i Guia de la contractació de productes tèxtils
ambientalment correcta (Josep Maria Massip, Sistemes de Qualificació, Generalitat de
Catalunya)

Activitat pràctica: La Compra Pública Socialment Responsable a la pràctica (Martina Hooper i
Begoña Planas, SETEM Catalunya)

 

Barcelona signa 10 anys més per la sostenibilitat



Aquest Compromís orientarà l'acció de les organitzacions
signants i també la de l'Ajuntament, amb una visió i objectius
compartits. L'Ajuntament és un signant més, i alhora, assumeix
la tasca d' impulsar i donar suport a la feina dels signants.

La signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-
2022 va tenir lloc el passat 11 de desembre en un acte celebrat
al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona i en el qual van
participar més de dues-centes persones representants de
diversos àmbits.

La renovació d'aquest Compromís ha estat fruit d'un intens
procés protagonitzat per la societat civil amb el suport de
l'Ajuntament de Barcelona per avançar col·lectivament en la
construcció i transformació d'una ciutat més sostenible. El
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2002-2012 ha arribat al
final del seu període de vigència després d'una trajectòria de 10 anys de treball col·lectiu de tots
els signants per fer de Barcelona una ciutat més habitable, eficient i sostenible, d'acord amb 10
grans objectius i 100 línies d'acció.

El Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 per una Barcelona més equitativa, pròspera i
autosuficient és l'actualització i posada al dia de l'esperit de l'Agenda 21 formalitzat en el
document Compromís 22 que es pot trobar en aquest enllaç.

Els 10 objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 són:

1. Biodiversitat: del verd urbà a la renaturalització de la ciutat

2. Espai públic i mobilitat: del carrer per circular al carrer per viure-hi.

3. Qualitat ambiental i salut: dels estàndards a l'excel·lència.

4. Ciutat eficient, productiva i d'emissions zero: de la Barcelona tecnològica a la Barcelona
intel·ligent.

5. Ús racional dels recursos: de la societat del consum al consum responsable.

6. Bon govern i responsabilitat social: de la intervenció sectorial a la coordinació efectiva.

7. Benestar de les persones: de la ciutat acollidora a la societat cohesionada.

8. Progrés i desenvolupament: de la preocupació per la sostenibilitat a una economia que s'hi
fonamenti.

9. Educació i acció ciutadana: de la conscienciació a la coresponsabilització amb coneixement de
causa.

10. Resiliència i responsabilitat planetària: de la resposta puntual a l'acció global.

Una delegació del govern xinès visita Barcelona per
conèixer les polítiques ambientals europees
A principis de desembre, un grup de 8 funcionaris del govern
xinès van venir a Barcelona per conèixer les polítiques de
l'Ajuntament i de la Generalitat en matèria d'ambientalització
de la contractació pública.

L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya són
considerades administracions capdavanteres a Europa en la
producció sostenible i eficient mitjançant la promoció de la
compra pública. Amb aquesta estratègia l'administració minimitza els impactes ambientals de la
seva activitat al temps que afavoreix la innovació i la competivitat empresarial i fomenta iniciatives
de caràcter social.

Durant la trobada representants d'ambdues administracions van informar sobre les metodologies i
els plecs de contractes ambientalitzats.

Per part de l'Ajuntament de Barcelona, es van presentar les iniciatives i els àmbits d'actuació
emmarcats en el Programa Ajuntament+Sostenible.

La compra sostenible al PAM 2012 - 2015
El passat mes d'octubre el Plenari del Consell Municipal va
aprovar el Programa d'Actuació Municipal (PAM) 2012-2015,
que defineix el full de ruta de la ciutat per als propers anys.

Durant el seu procés participatiu prop de 26.000 persones
van fer aportacions al document base. El document definitiu



Recursos

Us recomanem

es centra en tres grans eixos: les polítiques de reactivació
econòmica, l'atenció a les persones i la regeneració urbana
cap a una ciutat sostenible i intel·ligent.

D'aquesta manera, els aspectes ambientals apareixen de
forma transversal en molts dels àmbits de treball: salut, esport, economia, iniciatives
internacionals, turisme, model de ciutat, ús de les TIC, etc.

Pel que fa a les iniciatives més directament relacionades amb el Programa Ajuntament +
Sostenible, els objectius de gestió de la Institució inclouen, entre d'altres, l'impuls i incorporació
dels criteris socials i ambientals en els processos de contractació del grup Ajuntament.

Podeu consultar tota la informació sobre el PAM a la web: http://pam.bcn.cat/

Publicació sobre la tria de fusta en elements
urbans
Amb l'objectiu de reforçar el coneixement tècnic sobre la
compra responsable de fusta l'Ajuntament ha publicat una
nova guia de "Pautes per a la tria sostenible de fusta en
elements urbans".

El document, elaborat en col·laboració amb el Col·legi
d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de
Barcelona, serveix per identificar els avantatges de l'ús de la
fusta, les diferents espècies i requisits d'ús, la seva durabilitat i
les tipologies de tractaments, les seves certificacions de
qualitat ambiental, així com bones pràctiques pel seu ús urbà i
en activitats funeràries.

A tall d'exemple les recomanacions que la guia concreta per
seleccionar l'espècie a utilitzar són: considerar les condicions
concretes del lloc; els requisits d'ús en funció de l'aplicació
que tindrà, dels destinataris finals, i d'altres; preseleccionar les espècies que compleixen els
condicionants; i, finalment, seleccionar les espècies segons una anàlisi de certificacions de
legalitat, sostenibilitat, ambientals de producte i de gestió ambiental.

La guia inclou també un recull de fitxes concretes pels diferents elements urbans on
s'especifiquen les consideracions tècniques a tenir en compte, així com la disponibilitat de fusta
certificada provinent d'una gestió forestal sostenible.

Recursos i documents del PNUMA sobre Compra
Pública Sostenible
El Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient (PNUMA)
posa a disposició pública un conjunt de recursos i documents
sobre la Compra Pública Sostenible.

A la web sobre Compra Sostenible del Departament de
Tecnologia, Indústria i Economia de la UNEP es poden
consultar els següents documents (en anglès) pel foment de
la Compra Pública Sostenible:

Un document més general, la "Guia per a la
implementació de la Compra Pública Sostenible:
Enfocament del PNUMA".

El recent "Estudi dels Impactes de les Compres Públiques
Sostenibles per al Desenvolupament Sostenible", que
inclou 8 experiències de compra pública sostenible
internacionals: Brasil, Costa Rica, França, China, Italia,
Anglaterra, Escòcia i Estats Units

Més informació a: http://www.unep.fr/scp/procurement/docsres/

Consells fàcils per viure un Nadal més Sostenible
Les festes, la sostenibilitat i la solidaritat poden ser
compatibles.

A continuació us fem algunes propostes a tenir en compte:

-  organitzar celebracions i trobades més sostenibles: evitar la
utilització de vaixelles de plàstic d'un sol ús, planificar la
quantitat de menjar necessària en els àpats familiars;
consumir productes frescos, de producció local i solidaris;
celebrar els sopars de feina en llocs accessibles amb transport 
públic.

-  fer guarniments amb productes reciclats; en podeu trobar
molts exemples per Internet.

-  fer regals útils, regals conjunts i/o regals no materials; regalar productes sostenibles, ecològics,
reciclats o que generin pocs residus (si són fets artesanalment i en el seu transport no han
recorregut llargues distàncies millor).
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recorregut llargues distàncies millor).

-  embolcallar els regals d'una manera més sostenible, per exemple utilitzant paper de diari decorat
i retalls de roba que ja no s'utilitzi per fer els llaços

 -  fer regals solidaris, per exemple a través de la iniciativa Cuida'm de l'Obra Social Sant Joan de
Déu que amb la venda d'unes caixes solidàries recapta fons per tractar infants malats d'altres
països. Les capses buides de cartró indiquen a l'etiqueta el regal que simbolitzen: 10 unitats de
petons, un quilo de t'estimos o 1.039 carícies...Més informació a: www.capsetasolidaria.org

 

A més, cal tenir en compte els consells de prevenció de residus i corresponsabilitat en la neteja i
gestió dels residus també durant els dies de Nadal, per una ciutat neta i ordenada.

Amb petits gestos com aquests podem reduir l'impacte ambiental i social del consum associat a
aquests dies i gaudir d'un Nadal local més Sostenible globalment.

I tu, com viuràs aquest Nadal?

Recursos del Programa
Ajuntament+Sostenible: ecopaperes i safates
Durant l'any 2012 des del Programa
Ajuntament+Sostenible s'han repartit 111 ecopaperes i
74 safates de reutilització de paper a les diverses
dependències municipals.

Recordeu que des de qualsevol dependència de
l'Ajuntament de Barcelona podeu demanar les vostres
ecopaperes o safates per a la reutilització del paper.

Podeu fer les vostres peticions a: ajuntamentsostenible@bcn.cat


