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Objectiu 6. Bon govern i responsabilitat social: de la intervenció 

sectorial a la coordinació efectiva 
 

Plans, programes i projectes estratègics específics de la línia 

d’acció 

Línia d’acció 1. Fer una excel·lent gestió dels recursos (econòmics, humans, 

materials i naturals). 

 

Situació 

actual 

 

 

Línia d’acció 2. Optimitzar el funcionament de les organitzacions millorant-ne la 
coordinació interna i la transversalitat.  

Àrea d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament: lidera les actuacions municipals 
enfocades en esdevenir una ciutat sostenible. A més impulsa l’extensió de la cultura 
de sostenibilitat a la ciutat, a través de l’educació, la participació i el treball en xarxa. 
 
Àgora: és un espai de debat presencial obert a tot el personal de la gerència 
d’Ecologia Urbana per tal de donar a conèixer de primera mà projectes de caràcter 
innovador que s’estiguin impulsant. Són sessions mensuals de dues hores de duració 
en que es presenta un projecte i després es debat sobre ell. Es vol afavorir així 
l’intercanvi d’experiències per enriquir el coneixement col·lectiu. 
 
Tallers d’urbanisme sostenible: sessions on els treballadors municipals d’ecologia 
urbana, en base als seus coneixements, estableixen criteris de resiliència i 
sostenibilitat per millorar el procés urbanístic, incorporant nous enfocaments i 
maneres de treballar. S’entén com a procés urbanístic el que s’origina en la 
planificació, continua per la gestió urbanística, seguidament de la execució del 
planejament (edificacions i espai públic), finalitzant en el manteniment dels 
espais.  L’objectiu és disposar d’una llista de control per aplicar en els projectes que 
es desenvolupin. 
 
Grups de treball del Programa Ajuntament+Sostenible: el programa disposa de 
diversos grups de treball temàtics que es reuneixen regularment per tractar temes 
com les iniciatives d'ambientalització en general, la compra sostenible de fusta, 
l'edificació o la compra responsable. 

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 3. Millorar la coordinació entre les organitzacions a escala 
intrasectorial i entre el sector públic, el privat i el tercer sector.  

Taules de Resiliència: organitzades en grups de treball sectorial on hi col·laboren 
tots els agents implicats, desenvolupen projectes específics per tal de reduir 
vulnerabilitats identificades. 
 
Taula de Contractació Pública Sostenible: espai estable de diàleg i debat 
permanent sobre contractació entre l’Ajuntament i els agents econòmics, socials i 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/treball-en-xarxa_3910
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14284
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també les entitats ambientalistes més representatives. 
 
Col·laboració entre les entitats de la xarxa Barcelona + Sostenible, l’Ajuntament 
i altres organismes: destaquen el projecte de Responsabilitat Social Corporativa, la 
Xarxa d’economia social de Barcelona, el Centre de Serveis a les Associacions de 
Torre Jussana, el programa Barcelona Sustainable Tourism, etc.  

Situació 
Actual 

 

 

Línia d’acció 4. Fer efectiva la participació dels grups d’interès en la presa de 
decisions de l’Administració, les empreses i les entitats. Augmentar la sensibilitat a les 
demanades dels diferents públics, especialment els infants i els joves, així com les 
minories i els més desfavorits.  

Nou Reglament de Participació Ciutadana: aquest document normatiu planteja un 
aprofundiment dels canals de relació entre la ciutadania i l’Ajuntament de Barcelona 
per facilitar la participació ciutadana en els processos de presa de decisions 
polítiques. 
 
Consell de Ciutat: és el màxim òrgan consultiu i de participació en què els 
representants de l’Ajuntament i de la ciutadania debaten els afers principals de la 
ciutat amb la recerca del compromís i la coresponsabilitat. També hi ha altres consells 
sectorials: de la gent gran, LGTBI, de joventut, de cooperació, entre d’altres. 
 
Decidim Barcelona: Barcelona compta amb una plataforma digital participativa des 
d’on la ciutadania pot intervenir en els processos participatius, comentar propostes 
existents i fer-ne de noves. 
 
Pressupostos participatius: s’han promogut dues proves pilot de pressupostos 
participatius als Districtes de Gràcia i l’Eixample. 
 
Consell Ciutadà per la Sostenibilitat: és un òrgan consultiu i de participació 
sectorial de ciutat, que actua en els àmbits relacionats amb la sostenibilitat. És el 
promotor del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, el full de ruta per avançar cap a 
una ciutat més sostenible. L’any 2014, el Plenari del Consell Municipal de 
l'Ajuntament de Barcelona va aprovar el reglament intern del Consell Ciutadà per la 
Sostenibilitat, que en determina les funcions, l’organització i el funcionament intern. 
 
Xarxa de Signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat (B+S): empreses, 
entitats, col·legis professionals, universitats, institucions i centres educatius que han 
signat el CCS, que cooperen entre sí, que s’informen i intercanvien informació, que 
comparteixen resultats i que participen d’un procés d’aprenentatge i canvi col·lectiu. 
 
Pacte per la Mobilitat: espai de participació i diàleg amb la voluntat de tenir un fòrum 
participatiu format per l’Administració local i un ampli ventall d’associacions i entitats 
de la ciutat per construir un model de mobilitat basat en el consens. Compta amb els 
següents grups de treball: Grup del vianant; Grup de la bicicleta; Grup del transport 
públic; Grup de la moto; Grup del cotxe; Grup de la logística i el transport de 
mercaderies; Grup de la mobilitat turística; i Grup de la seguretat viària. 
Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 5. Incrementar la transparència: open data, observatori, indicadors i 

http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2017/04/19/aprovat-inicialment-el-nou-reglament-de-participacio-ciutadana/
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/amb-qui-ho-fem/consell-ciutada-per-la-sostenibilitat/reglament-de-funcionament
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/amb-qui-ho-fem/pacte-per-la-mobilitat
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informes de seguiment.  

OpenData: l'obertura de dades públiques consisteix en posar la informació que 
posseeix el sector públic a l'abast de tothom en formats digitals, estandarditzats i 
oberts, seguint una estructura clara que permeti la seva comprensió. Al mateix temps 
es facilita l'accés a aquesta informació per tal de fomentar la seva reutilització. 
 
Indicadors de Sostenibilitat (2012-2022): són un instrument de coneixement dels 
progressos de la ciutat des de la perspectiva del desenvolupament sostenible, atès 
que permeten recopilar de manera sintètica i global informació sobre els diferents 
àmbits d’activitat. A més, incorporen un apartat de bones pràctiques per a cada 
indicador. 

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 6. Desenvolupar en les institucions, les entitats i les empreses una 
cultura organitzativa socialment i ambientalment responsable que creï valor a llarg 
termini. 

Bústia Ètica i de Bon Govern: és un canal segur de participació electrònica per 
prevenir i resoldre conflictes. Preserva la identitat de la persona que fa la 
comunicació i també incorpora eines per garantir els drets de les persones a les 
quals s'atribueix una conducta que no s'ajusta a les regles ètiques. 
 
Plans Estratègics de Sostenibilitat Interna: la Gerència de Seguretat i Prevenció, la 
d’Ecologia Urbana i l’Institut de Cultura de Barcelona han elaborat plans per tal de 
tendir a un desenvolupament sostenible en les diferents àrees de la seva activitat de 
forma gradual, transversal i participativa.  

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 7. Potenciar el desenvolupament personal i professional de 
treballadors i col·laboradors, proporcionant unes condicions de treball òptimes i la 
motivació necessària. Garantir la igualtat d’oportunitats. Incorporar criteris ambientals i 
socials en la formació.  

Decret de contractació sostenible (2017): a través d’aquest Decret s’aprova la Guia 
de contractació pública social que defineix criteris a incorporar en la contractació per 
reduir la importància de l’oferta econòmica i potenciar els drets socials i laborals, 
l’economia cooperativa, social i solidària, així com criteris a favor del comerç just, la 
igualtat de gènere, el respecte a la diversitat funcional, no sexista i el respecte a la 
conciliació.  
 
Formació Programa Ajuntament+Sostenible: la formació dels professionals 
municipals és imprescindible per assolir el canvi cultural cap a la sostenibilitat. Des del 
Programa A+S s’imparteixen sessions de formació en àmbits diversos relacionats 
amb l’ambientalització dels serveis i les dependències municipals.  
 
Pla municipal per a la igualtat d’oportunitats real i efectiva entre dones i homes 
(2012-2015): a partir d’una anàlisi prèvia, el pla s’estructura en 33 mesures concretes 
a través de les quals s’impulsaran campanyes per potenciar l’accés de les dones a 
feines masculinitzades o dels homes a treballs que normalment recauen en dones. 

Situació 
actual 

 

 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/plans-estrat%C3%A8gics-de-sostenibilitat-interna_59477
http://www.ajsosteniblebcn.cat/decret_alcaldia_contractacio_sostenible_80382.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/pdf/guia-contractacio-publica.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/pdf/guia-contractacio-publica.pdf
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/formaci%C3%B3_4129
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Línia d’acció 8. Avaluar els projectes en termes d’impacte social i ambiental, i 
incorporar els resultats en la presa de decisions.  

Avaluació de l’impacte social i ambiental de projectes de l’Àrea d’Ecologia 
Urbana:  des del Departament de Projectes Urbans s’han iniciat els treballs per tal 
d’avaluar l’impacte social i ambiental dels projectes i incorporar-ho en l’àmbit de la 
compra pública innovadora. 
 

Situació 
Actual 

 

 

Línia d’acció 9. Incorporar criteris de sostenibilitat i processos de millora contínua 
en l’activitat de les organitzacions; també en els esdeveniments (fires, congressos, 
festes, etc.) i les obres de la ciutat.  

Ajuntament + Sostenible: un dels àmbits del programa és la inclusió de criteris 
ambientals en el conjunt de la compra i contractació municipal. Amb l’aprovació l’any 
2015 de les Instruccions tècniques per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat, i la 
recent aprovació del Decret de Contractació Sostenible i la Guia de contractació 
pública ambiental s’estableixen els criteris ambientals que cal aplicar en la compra i 
contractació de 13 grups de productes i serveis, els quals inclouen l’ambientalització 
d’esdeveniments i de les obres.  
 
Plans Estratègics de Sostenibilitat: aquests plans de la Gerència de Seguretat i 
Prevenció, d’Ecologia Urbana i de l’Institut de Cultura de Barcelona incorporen la 
introducció de criteris de sostenibilitat en aquestes àrees i en el marc del Programa 
A+S. 
 
Ambientalització d’actes organitzats per l’Ajuntament: des d’alguns districtes com 
Gràcia o Sants s’apliquen criteris d’ambientalització a les festes i esdeveniments. El 
Districte de Sants ha aprovat una mesura de govern en aquest sentit. BSM també ha 
implantat bones pràctiques com l’ús de gots reutilitzables en alguns actes. S’han 
iniciat els treballs per ambientalitzar les festes de la Mercè i estendre les bones 
pràctiques ambientals i de residu 0 en altres esdeveniments. 
 
Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental en equipaments culturals i en 
biblioteques: actualment 14 equipaments culturals (més 1 que està en procés) de la 
ciutat gestionats per l’ICUB, i 4 biblioteques disposen d’aquest distintiu que promou 
l’ecoeficiència i la sostenibilitat ambiental en la planificació, projecció i gestió 
d’aquests serveis, minimitzant els impactes ambientals. Està previst que les 10 
biblioteques participants al projecte SPEA obtinguin també aquest distintiu: 

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 10. Maximitzar l’exemplaritat de l’Administració pública. Avançar en 
la implantació dels pressupostos participatius a escala de ciutat i per districtes. 
Enfortir i ampliar el programa «Ajuntament + Sostenible». 

Decret de contractació sostenible (2017): a través d’aquest Decret s’aprova la Guia 
de Contractació pública ambiental que pretén impulsar i enfortir la implantació de les 
Instruccions per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la contractació de 
productes i serveis considerats prioritaris a l’Ajuntament. 
 
Ajuntament + Sostenible: més enllà dels recursos existents actualment com el web 
o el butlletí INFO A+S, s’han desenvolupat noves eines com un nou catàleg i nou 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/instruccions-t%C3%A8cniques_59437
http://www.ajsosteniblebcn.cat/decret_alcaldia_contractacio_sostenible_80382.pdf
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/guia-de-contractaci%C3%B3-p%C3%BAblica-ambiental_81445
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/guia-de-contractaci%C3%B3-p%C3%BAblica-ambiental_81445
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/plans-estrat%C3%A8gics-de-sostenibilitat-interna_59477
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/esdeveniments_4074
http://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/sites/default/files/documentacio/mesura_govern_sostenibilitat_definitiva_maig_2016-1.pdf
https://www.bsmsa.cat/memoria-de-sostenibilitat-2016/medi-ambient/residus/
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/institut-de-cultura-de-barcelona-icub-_59606
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/guia-de-contractaci%C3%B3-p%C3%BAblica-ambiental_81445a
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/guia-de-contractaci%C3%B3-p%C3%BAblica-ambiental_81445a
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/instruccions-t%C3%A8cniques_59437
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/butllet%C3%AD_3247
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/cat%C3%A0leg-de-serveis-del-programa-ajuntament-sostenible_78550
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vídeo per enfortir, ampliar i difondre els serveis que ofereix el Programa. També s’està 
treballant per desenvolupar una nova campanya de comunicació adreçada als 
treballadors municipals. 

Situació 
actual 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9aMIxQOQmJM

