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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 27 d’octubre de 2005,  per unanimitat dels 
17 membres assistents (6 vots a favor del PSC, 5 vots a favor de cu, 2 vots a favor 
d’ERC, 2 vots a favor d’ICV-EA i 2 vots a favor del PP), l'acord  següent: 

 
8.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL MUNICIPAL REFERIDA A LA 
PROTECCIÓ DELS BOSCOS DEL PLANETA I A LA PROMOCIÓ DE L'ÚS 
DE FUSTA I PAPER AMB CERTIFICAT DE GESTIÓ  FORESTAL 
SOSTENIBLE – EXP.AUM. 76-05 
 
Una de les estratègies urbanes per contribuir al desenvolupament sostenible és la 
reducció de l'impacte ambiental de la ciutat sobre el planeta, disminuint la petjada 
ecològica. En aquest sentit, una de les accions de l’Agenda 21 Local de Sant Just 
Desvern és contribuir a frenar la desforestació dels boscos del planeta i promoure l’ús 
de fusta i paper amb certificat de gestió forestal sostenible, amb l’objectiu de consumir 
amb justícia i racionalitat.   
 
Les autoritats locals tenen una responsabilitat evident en la introducció de sistemes i 
productes més respectuosos amb el medi ambient i, en concret, en la introducció dels 
derivats de la fusta, que es consumeixen com a material d’oficina (paper i mobiliari) o 
que s'utilitzen per obres, mobiliari urbà i dels parcs i jardins, etc.  
 
Amb aquest motiu, l’Ajuntament de Sant Just Desvern, vol fomentar una política de 
compra de fusta i paper que contribueixi a una gestió racional i un aprofitament més 
sostenible dels recursos naturals i, en concret, dels forestals. 
 
Per això, el Ple Municipal presenta la següent Declaració Institucional, amb el 
compromís de:   
  

1. CONTRIBUIR a la protecció dels boscos primaris i els boscos d’alt valor per a 
la conservació així com d’espècies forestals amenaçades, evitant la compra de 
fusta procedent d’aquests boscos, especialment pel que fa la fusta tropical, a no 
ser que estigui certificada amb certificacions independents i compromeses en 
termes ecològics i socials. 

 
2. PROMOURE l’ús de fusta i paper que no procedeixi d’explotació il·legal de 

boscos o tala clandestina o processos de producció bruta, a través de la compra 
de productes amb una clara certificació de procedència i que ofereixin les 
degudes garanties de protecció del medi i compliment de les Normes 
Internacionals del Treball i dels Drets Humans. 
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3. PROMOURE l’adquisició de fusta certificada amb certificacions que 

compleixin els requisits més exigents, que poden ser segons els casos: protecció 
de la biodiversitat, inclosa la conservació dels boscos primaris i/o d'interès per a 
la conservació; la gestió forestal a llarg termini; la cadena de custodia que 
garanteixi que els productes finals s’hagin elaborat amb fusta certificada; el 
reconeixement dels drets dels pobles indígenes i la seva manera de viure; la 
millora de les condicions laborals i socials dels treballadors i de les comunitats 
locals; i la participació i consens amb les organitzacions no governamentals. 

 
4. DESENVOLUPAR els criteris tècnics en una Instrucció Tècnica i incorporar-los 

als Plecs de Condicions Tècniques dels contractes municipals d’obres i 
subministraments, establint un ordre de preferència de certificats i documents 
acreditatius que prioritzi aquells que ofereixen major informació sobre les 
característiques ambientals del producte, la sostenibilitat en producció i 
extracció així com dels criteris socials requerits en el procés d’acreditació.  

 
5. REALITZAR accions informatives al personal municipal, a les empreses 

subministradores i contractistes, als agents socials i econòmics i a la ciutadania 
en general, en col·laboració amb altres Ajuntaments i organitzacions no 
governamentals, per tal de difondre els objectius, beneficis i resultats del comerç 
i consum responsable de la fusta i el paper. 

 
6. CONVIDAR a tots els agents socials i econòmics a incorporar criteris de 

sostenibilitat en la compra i ús de fusta, paper i productes derivats, 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 28 d’octubre de 2005. 
 
 
VP 
 
 
 
 
Anna Hernández i Bonancia   Aurora Corral García 
ALCALDESSA ACCTAL.   SECRETÀRIA GENERAL 

 


