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AURORA CORRAL GARCÍA, secretària general de l'Ajuntament de Sant Just 
Desvern 
 
 
CERTIFICA: 
 
Que el Ple de l' Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és 17, va 
adoptar, en sessió ordinària celebrada el dia 26 d’octubre de 2006, pe unanimitat dels 17 
membres assistents (6 vots a favor del PSC, 2 vots a favor d’ERC, 2 vots a favor d’ICV-
EA, 5 vots a favor de CiU, 1 vot a favor del regidor no adscrit Sr. Francisco Leal Picazo 
i un vot a favor del PP), l'acord  següent: 

 
8.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL MUNICIPAL REFERIDA A LA 
POLÍTICA DE “COMPRA PÚBLICA AMBIENTALMENT CORRECTA” A 
L’AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN – EXP.AUM. 104-06 
 
Una de les estratègies urbanes per contribuir al desenvolupament sostenible és la 
reducció de l'impacte ambiental de la ciutat sobre el planeta. 
 
En aquest sentit, l’Agenda 21 de Sant Just Desvern incorpora com a una de les seves 5 
Línies Estratègiques la gestió i informació per a la qualitat ambiental de Sant Just 
Desvern, amb l’objectiu específic de mantenir l’ambientalització de la gestió municipal. 
 
D’altra banda, una de les accions prioritzades dins els 10 Compromisos d’Aalborg, 
signats per l’Ajuntament de Sant Just Desvern, fa referència al consum i elecció d’estils 
de vida responsables amb l’objectiu de realitzar procediments de compra sostenible. 
 
L’Ajuntament de Sant Just Desvern pertany a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat i treballa en el Grup de Compra Verda i Consum Responsable amb 
l’objectiu de trobar estratègies per millorar la política de compres. 
 
Conscients que la compra i l’ús de productes i serveis genera impactes ambientals sobre 
l’entorn i per tal d’afavorir el procés de compra verda als ajuntaments de la Xarxa, s’han 
editat 2 documents, “Eines per a la Compra Verda Municipal I i II”, que recullen els 
criteris ambientals a incorporar en el procés d’adquisició de 43 i 20 categories de 
productes respectivament i una base de dades amb exemples concrets d’ecoproductes. 
 
L’annex 1 d’aquest document conté  la llista amb les categories de productes. 
 
L’Ajuntament de Sant Just Desvern, coneixedor de l’impacte positiu que pot tenir sobre 
el medi ambient la Compra Pública Ambientalment Correcta, es proposa integrar criteris 
ambientals en la adquisició de productes i serveis, com a una acció més dins l’Agenda 
21. Així, la incorporació de criteris ambientals en la gestió de compres proporcionarà 
guanys econòmics, socials i ambientals, a banda de resultar una acció exemplificadora. 
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Amb aquest motiu, l’Ajuntament de Sant Just Desvern vol fomentar una política de 
compra ambientalment correcta. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient de 
data 18 d’octubre de 2006. 
 
El Ple, fent ús de les atribucions legalment conferides, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- PROMOURE l’ambientalització dels serveis municipals pel que fa a l’ús de 
productes, materials i serveis ambientalment correctes. 
 
Segon.- IDENTIFICAR I IMPLANTAR projectes per tal d’afavorir la incorporació de 
criteris ambientals en l’adquisició de productes i serveis, com ara:   
 

- Identificació de proveïdors respectuosos amb el medi ambient, que hagin 
implantat sistemes de gestió ambiental en els processos de fabricació o 
distribució. 

 
- Compra de productes ambientalment correctes que disposin d’ecoetiquetes o 

certificacions ambientals.  
 
- Introducció de paràmetres ambientals en els plecs de condicions de contractació 

pública municipal, bé siguin d’obligat compliment o bé addicionals, com a 
millora voluntària per part del licitador,  de tal manera que es valori la qualitat 
ambiental dels productes, materials o serveis contractats, al costat d’altres 
especificacions econòmiques o tècniques. 

 
Tercer.- CONSIDERAR els criteris ambientals tant en la fase de planificació 
d’adquisicions com en els processos de presa de decisions. 
 
Quart.- ASSEGURAR que els agents contractats utilitzin productes preferiblement 
ambientalment correctes i es contemplin els aspectes ambientals en els serveis oferts a 
totes les àrees i serveis municipals. 
 
Cinquè.- COMPARTIR la responsabilitat de les Compres Públiques Ambientalment 
Correctes entre el personal de contractació, compres, medi ambient i altres agents 
implicats. 
 
Sisè.- DESENVOLUPAR els criteris tècnics en una instrucció tècnica de l’Àrea 
d’Alcaldia i Planificació i incorporar-los als plecs de condicions tècniques dels 
contractes municipals d’obres i subministraments, establint una ordre de preferència que 
prioritzi aquells productes que ofereixen major informació sobre les característiques 
ambientals del producte. 
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Setè.- REALITZAR accions informatives al personal municipal, a les empreses 
subministradores i contractistes, als agents socials i econòmics i a la ciutadania en 
general. 
 
Vuitè.- CONVIDAR tots els agents socials i econòmics a incorporar criteris de 
sostenibilitat en l’adquisició de productes i serveis d’acord amb els objectius de 
l’Agenda 21 Local de Sant Just Desvern. 

 
I perquè així consti als efectes pertinents, amb caràcter previ a l'aprovació de l'acta 
corresponent, de conformitat amb el que disposa l'article 206 del reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, lliuro aquest certificat per ordre i 
amb el vistiplau del senyor alcalde a Sant Just Desvern el 26 d’octubre de 2006. 
 
 
VP 
 
 
 
 
Josep Perpinyà i Palau   Aurora Corral García 
ALCALDE     SECRETÀRIA GENERAL
 


