Moció de la CUP-Crida per Girona per l’elaboració d’un protocol de
clàusules ambientals a l’Ajuntament de Girona
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El ple de l’Ajuntament de Girona del maig del 2013 va prendre, a proposta del grup
municipal de la CUP, els següents acords:


Apostar per la contractació pública responsable des del punt de vista social i
ambiental, com a forma de fomentar el consum ètic i racional, i promoure la
protecció del medi natural, la justícia i la solidaritat en la societat gironina i
catalana;



Iniciar un procés de participació i diàleg que culmini, abans de finalitzar l'any
2013, amb l'aprovació d'una instrucció municipal per a la contractació
responsable amb criteris socials i ambientals a l'Ajuntament de Girona.

Fruit d’aquests d’acords, i d’un compromís adquirits amb les entitats del tercer sector en
el mateix sentit, va dur-se a terme un procés en què van participar entitats, grups
municipals i tècnics, que va culminar el 2014 amb l’aprovació del protocol de
contractació responsable de l’Ajuntament de Girona. En el moment de la seva redacció,
es va optar per centrar el document en les clàusules de tipus social, i es va deixar la
regulació de les clàusules ambientals per una segona fase.
Posteriorment, ja en l’actual mandat es van realitzar dues sessions per abordar la
redacció del protocol de clàusules ambientals, la darrera el juny del 2016. Tot i això,
aquestes sessions no han tingut continuïtat, ni hi ha un pla de treball aprovat per a
l’elaboració del nou document. Al Ple municipal del setembre d’enguany la CUP-Crida
per Girona va fer un prec per reactivar el procés de redacció d’aquest protocol, que de
moment no s’ha concretat.
Per tot això, el grup municipal de la CUP-Crida per Girona proposa a Ple l'adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Reprendre el procés de redacció del protocol de clàusules ambientals en la
contractació de l’Ajuntament de Girona, mitjançant la convocatòria d’una sessió de
treball durant el primer trimestre del 2018 que serveixi per aprovar un calendari i un pla
de treball;
Segon.- Adquirir el compromís d’aprovar aquest protocol i posar-lo en funcionament
abans que finalitzi l’actual mandat 2015-2019.

Girona, 8 de gener de 2018
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