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Maria Abarca Martínez, la secretària de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat,

CERTIFICO: Que el PLE DE L'AJUNTAMENT, en sessió ordinària celebrada el dia 6 
d'octubre de 2015, amb la majoria que requereix la Llei, adoptà el següent acord, a 
reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'Acta corresponent, de conformitat 
amb l'article 206 del Reglament:

“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la tinència d’alcaldia de Medi 
Ambient, amb el text següent:

12. Declaració institucional municipal respecte de la compra responsable de 
productes de fusta i paper.

Una de les estratègies urbanes per contribuir al desenvolupament sostenible és la 
reducció de l’impacte ambiental de la ciutat sobre el planeta, disminuint els valors de la 
petjada ecològica. En aquest sentit, un dels objectius que s’han d’atènyer és el de 
contribuir a la protecció dels boscos del planeta i promoure l’ús de productes forestals 
certificats ambientalment.

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, mobiliari urbà), 
o amb les contractacions d’obres, el mobiliari urbà i dels jardins, els serveis funeraris, les 
oficines i d’altres.

Amb aquest motiu, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, a proposta de la tinència 
d’alcaldia de Medi Ambient, 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. 

S’acorda:

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL MUNICIPAL RESPECTE DE LA COMPRA 
RESPONSABLE DE PRODUCTES DE FUSTA I DE PAPER

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat es compromet a:

PRIMER.-  Contribuir a la protecció dels boscos primaris i els boscos d’alt valor per a la 
conservació, de les espècies forestals amenaçades, evitant la compra de productes 
d’origen forestal procedent d’aquests boscos, si no és certificada amb certificacions 
independents i compromeses en termes ecològics i socials.

SEGON.- Promoure la utilització de fusta i paper que no procedeixin de l’explotació 
il·legal de boscos, o de tales clandestina, o de processos de producció bruta, mitjançant 
la compra de productes forestals amb una clara certificació de procedència i que ofereixin 
les mínimes garanties de protecció del medi i compliment de les Normes Internacionals 
de Treball i dels Drets Humans.

TERCER.- 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 custòdia que garanteixi que els productes finals han 
estat elaborats 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 el consens amb les organitzacions no 
governamentals. Per a productes paperers, els certificats hauran d’acreditar que el paper 
és reciclat 100% post consum i blanquejat totalment sense clor (TCF).

QUART.- Desenvolupar els criteris tècnics en una instrucció als serveis i incorporar-los 
als plecs de condicions tècniques dels contractes municipals d’obres i subministraments.

CINQUÈ.- Dur a terme accions informatives a les empreses subministradores i 
contractistes i al personal municipal en col·laboració amb altres ajuntaments i les 
organitzacions no governamentals que promocionin el comerç i consum responsable de la 
fusta i el paper, per tal de difondre els seus objectius, els beneficis i els resultats 
subsegüents.

SISÈ.-  Impulsar, des de l’Àrea de Medi Ambient, les accions oportunes per executar 
aquests plans i elaborar els informes necessaris al respecte, així com els informes de 
gestió amb els resultats assolits.

SETÈ.- Convidar tots els agents socials i econòmics a incorporar, igualment, criteris de 
sostenibilitat a la compra i ús de fusta i productes derivats.”

“S’aprova amb els següents resultats:

Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel 
Ripoll i Puertas (MPC), Èric Blanco Moragas i Pol Ejarque Cortés (CDC), Albert Cañellas Pagés, Xavier Miquel 
Pons, Miracle Guerra Sala (CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez Laporta, 
Jordi Anducas Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme 
Benito Gómez (PSC).” 

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcaldessa.

Corbera de Llobregat, 7 d'octubre de 2015

Vist i Plau
La secretària, L'alcaldessa,

Maria Abarca Martínez Montserrat Febrero i Piera


		2015-10-07T14:38:58+0200
	CPISR-1 C Maria Eugènia Abarca Martínez


		2015-10-07T15:06:54+0200
	CPISR-1 C Montserrat Febrero i Piera




