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EXPEDIENT NÚM.

de Barcelona

Ajuntarnent

250/04

XILIA
ADMINISTRACIÓ 1 P ERSONAL

SERVEJS URBANS 1 MEO\ AMBIENT

DICTAMEN
Vis! el present expedient i en base a allo que s'exposa a !'informe preceden!, el G erent que subscriu eleva a la Alcaldia la
5 cgücnt

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

DECRET
'L'Ajuntament promoura l'adquisició de fusta certifiCada amb els requisits més exigents que sigui possíble. Per aixó es demanara un certifica!
forestal expedit per un organisme independent que compleixi els següents criteris quan, en !unció del seu origen. siguin aplicables: protecció de
la biodiversilat, inclosa la conservació deis boscos primaris i/o d'interés pera la conservació: la gestió forestal a llarg termini; la cadena de
custódia que garantitzi que els productes finals s'hagin elabora! amb fusta certificada; el reconeixement deis drets deis pobles indígenas i el seu
esb1 de vida: la millora de les condicionslaborals i socials deis treballadors 1de les comunitats loeals i la participació i consens ambles
organitzacions no governamentals.
2. En la contractació pública municipal s'estab!tra un ordre de preferencia de certificats i documents acreditatius. que s'especificara en els criteris
pera l'adjud•cació, prioritzant aquells que ofereixen major informació sobre les característiques amblentals del producte, la sostenibilitat en
producció i extracció així com deis criteñs socials requerlts en el procés d'acreditació. L'ordre sera de major a menor:
fusta o productes de fusta amb segell FSC o certificacions equivalents.
•
altres certificats de gestió forestal d'ambit nacional o regional expedits per una tercera part independent (PFEC, Angel Blau, DGOA o
equlvatents ).
Documents que acreditin que la fusta o els productes de fusta provingum d'empreses compromeses ambla gestió forestal sostenible a través
d'aliances i coHaboracions amb ONGs progressant cap a una certificació do la gestió forestal. En aquest cases demana una descripció de les
mesures iniciades.
En qualsevol cas , sera imprescindible un certificat d'origen, per garantir que els materials no provinguin de pai ses en conflicte, Així mateix, es
velllara per aconseguir les majors garanlies que la fusta no provingui de tales il.legals.
Ourant !'any 2004 els licitadors que estlguin participan! en un procés de certifK:ació forestal podran aportar coma document jusUfweatiu una cópia
de la sol·licitud d'adhesió a un deis sistemes de certiftcació abans esmenlats, per tal que es pugui considerar el compliment deis requisits
esmentats.

3. L'aprofitament més sostenible deis recursos forestals implica la reutilització de les matérles primeres provinents de processos de recictatge,
com és el cas de! paper. Per l'avaluacló de les ofertes de subministramenl de paper en raima, l'ordre de preferencia que s'especificara en els
critens d'adjudicació sera de mes a menys:
Paper recicla!:
paper recicla! certifica! amb Angel Blau, DGQA o equivalents.
paper recicla! amb certlficats d'altres organismes no ofictals.
Paper no reciclat:
paper amb segell FSC.
paper amb segell Cigne Blanc, DGQA o equivalents.
4. Es crea una comissió de treball per tal de fer inventad de les compres realitzades i ter el seguiment de l'aplícació del Oecret, formada per
representants de: l'lnstitut Municipal de Pare i Jardins. el Sector de Servels
~- Medi Ambient. el Sector d'Urbanisme, l'lnstitut Municipal de
nerals, ai com representants deis Districtes i altres empreses
Serveis Funeraris, la Direcció de Serveís Juridics i el Sector de Serveis
municipals. Aquesta comissíó estara coordinada pel director d'Educa · i Participad Ambiental.·

ALCALDIA- PRESIDtNCIA

En ús de les facultats conferides
aquesta Alcaldía per l'article
conformitat a la preceden! proposta i la converteixo en resolució.
Que es complelxi.
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r) de la Carta Municipal de Barcelona, dono la meva
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