FASE DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA – ACCIONS PROPOSADES
LE
LE‐3

Objectiu
Acció
Promoure la utilització de la Consolidar i ampliar el programa Bicicam‐
bicicleta com a mode de pus
transport universitari
Incrementar les mesures de seguretat dels
aparcaments de bicicleta existents
Destinar espais d’aparcament de motocicle‐
tes en desús a facilitar l’aparcament en
bicicleta i altres vehicles de baixes emissi‐
ons
Desincentivar la utilització del Destinar espais d’aparcament per a vehicles
vehicle privat i millorar elèctrics amb punts de recàrrega, tant a via
l’eficiència dels vehicles pro‐ pública com al recinte de la UB
pis
Reservar places d’aparcament per a vehi‐
cles de baixes emissions o d’alta ocupació

LE‐4

Incorporar criteris de compra Definir i implantar processos efectius per
verda
garantir el compliment de les obligacions
en matèria de sostenibilitat fixades als
plecs de concursos públics vigents

LE‐5

Sensibilitzar sobre l’ús res‐ Establir sistemes per garantir el tancament
ponsable de l’energia i els de portes i accessos dels edificis i evitar
recursos naturals
pèrdues d’energia
Implantar mesures d’estalvi Contactar i, eventualment, contractar em‐
en el consum d’energia i preses de serveis energètics per viabilitzar
recursos
les inversions d’estalvi d’energia

17 accions
Procedència
Valoració
Observacions
Blog del Pla de soste‐ No es pot in‐ Programa de lloguer cancel∙lat per disminució
nibilitat
corporar al Pla progressiva del nombre de sol∙licituds i manca de
recursos econòmics
Blog del Pla de soste‐ Ja està con‐ En funció de la disponibilitat de recursos. Ja es
nibilitat
templada al Pla troba inclosa a l’acció LE‐3.21
Blog del Pla de soste‐ No es pot in‐ Acció puntual, cal revisar els espais que el propo‐
nibilitat
corporar al Pla sant ha indicat a Biologia i Farmàcia, analitzar la
situació actual i proposar les mesures correctores
adients
Grup
de
treball S’incorpora
Actuació progressiva en funció de la disponibilitat
de recursos i infraestructura, i coordinada amb
d’estudiants de Cièn‐ acció al Pla
les administracions locals per als aparcaments a
cies Ambientals
via pública
Grup
de
treball S’incorpora
Es considera positiva la implantació d’aquesta
d’estudiants de Cièn‐ acció al Pla
acció, tot i que no es podrà implantar a curt ter‐
cies Ambientals
mini i quedaria com a acció de tipus D (condicio‐
nada)
Grup
de
treball S’incorpora
Facilitar que la comunitat universitària pugui
d’estudiants de Cièn‐ acció al Pla
consultar les condicions de prestació del servei, i
comunicar l’incompliment de les clàusules de
cies Ambientals
gestió ambiental dels concessionaris a través del
blog o altra fórmula de participació
Procediment de revisió del compliment de les
clàusules per part de l’OSSMA, i emissió
d’informes per tal que la Unitat de Patrimoni i
Contractació actuï d’acord amb el que preveu el
contracte
Blog del Pla de soste‐ S’incorpora
Assignar als gestors de cada centre que vetllin pel
nibilitat
acció al Pla
tancament d’aquestes portes i elaborar un cartell
informatiu per sensibilitzar els usuaris sobre es‐
talvi energètic
Grup
de
treball S’incorpora
Solució alternativa a la constitució d’una partida
d’estudiants de Cièn‐ acció al Pla
pressupostària ordinària per executar les actua‐
cies Ambientals
cions d’estalvi definides a les auditories, i les que
es vagin proposant

LE

LE‐6

Objectiu

Observacions
Aquesta acció ja s’ha començat a implementar
(exemple de la biblioteca de recerca de l’Edifici
Diagonal 690 de la Facultat d’Economia i Empre‐
sa)
Integració de les energies Dur a terme instal∙lacions solars fotovoltai‐ Blog del Pla de soste‐ Ja està con‐ Aquesta acció ja està parcialment incorporada al
renovables als edificis
ques i/o tèrmiques a les cobertes lliures dels nibilitat
templada al Pla Pla de Sostenibilitat (acció LE‐5.41), tot i que la
reducció de les primes a la producció d’energies
edificis de la UB
renovables en dificulta la implantació
Reduir la quantitat i perillosi‐ Implantar el sistema d’utilització de got Blog del Pla de soste‐ S’incorpora
Es farà en funció de la viabilitat tècnica actual, tot
tat dels residus generats
propi a les màquines de venda automàtica nibilitat
acció al Pla
i que no es pot garantir el cobrament d’una quan‐
titat per incentivar l’ús del got propi fins a la
de begudes calentes
propera concessió de venda automàtica de begu‐
des calentes
Reforçar les fonts d’aigua als edificis per Blog del Pla de soste‐ S’incorpora
reduir la generació d’envasos d’un sol ús
nibilitat
acció al Pla
Millorar la gestió de residus

LE‐7

LE‐9

Acció
Procedència
Valoració
Identificar els espais on es produeix un ús Blog del Pla de soste‐ S’incorpora
excessiu de la il∙luminació artificial, i aplicar nibilitat
acció al Pla
les mesures correctores adients en cada cas

Reorganitzar la distribució de papereres
interiors de recollida selectiva i reforçar el
material identificatiu i informatiu
Integrar la sostenibilitat en Realitzar accions de comunicació i sensibi‐
l’estratègia de comunicació lització directa a les aules i els centres per
institucional
apropar‐la més als estudiants
Utilitzar les xarxes socials com a via de
difusió de la sostenibilitat entre els estudi‐
ants

Blog del Pla de soste‐ Ja està con‐ Aquesta proposta ja està integrada en el segui‐
nibilitat
templada al Pla ment del procediment de gestió de residus muni‐
cipals
Grup
de
treball Ja està con‐ Aquesta proposta ja es troba integrada al Pla de
d’estudiants de Cièn‐ templada al Pla Sostenibilitat a través de les accions LE‐7.31 i LE‐
7.33
cies Ambientals
Grup
de
treball Ja està con‐ La UB ja té els seus canals de comunicació a tra‐
d’estudiants de Cièn‐ templada al Pla vés de les xarxes socials (es poden integrar in‐
cies Ambientals
formacions sobre sostenibilitat a través d’aquests
canals segons preveu l’acció LE‐7.31), i el Pla de
Sostenibilitat disposa de blog propi
Millorar la integració de la Establir mecanismes per incentivar que el Grup
de
treball Es deriva als Derivar aquesta proposta als representants dels
sostenibilitat als ensenya‐ professorat incorpori continguts i valors de d’estudiants de Cièn‐ òrgans
perti‐ estudiants als Consells d’Estudis de cada ense‐
ments com a procés de millo‐ sostenibilitat i que aquests formin part de cies Ambientals
nents
nyament
ra contínua
la valoració de les assignatures
Organitzar jornades o tallers interuniversi‐ Grup
de
treball S’incorpora
Aquesta acció hauria de ser desenvolupada pels
taris
per
impulsar
l’intercanvi d’estudiants de Cièn‐ acció al Pla
Grups de treball ad‐hoc, equips docents i Consell
d’experiències en sostenibilitat als ense‐ cies Ambientals
d’Estudis un cop completada l’acció LE‐9.12
nyaments
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