Comissió informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat
Medi Ambient i Espais Verds
c/ Sant Jaume 16-26, 5a planta, despatx 501 Edifici Vila Oberta - 08401 Granollers Tel: 938603206 Fax: 938796082

Acord de Junta de Govern Local aprovat en data 31/07/2018
Sistema de gestió ambiental (477)
Assumpte: Aprovar la modificació del Manual del Sistema de Gestió Ambiental implantat a
6 dependències municipals i de la Política ambiental municipal
Número Expedient: 1/2018/477
Fets:
1r L'Ajuntament de Granollers disposa d'un Sistema de Gestió Ambiental (SGA), implantat a
6 dependències municipals, d'acord amb la norma ISO 14.001:04 i el Reglament europeu
EMAS III. Des del Servei de Medi Ambient i Espais Verds es coordina el SGA, a través d'un
tècnic designat.
En data 7 de novembre de 2006, la Junta de Govern Local va aprovar el Manual del Sistema
de Gestió Ambiental implantat a cinc dependències municipals (edifici de la plaça de la
Porxada 6, carrer de Sant Josep 7, la Unitat Operativa de Serveis, la Impremta municipal i
l’edifici del carrer Princesa 55).
En data 1 de setembre de 2008, la Junta de Govern Local va aprovar les modificacions del
Manual del Sistema de Gestió Ambiental (revisió 1).
En data 12 de juliol de 2010, la Junta de Govern Local va aprovar les modificacions de la
Política ambiental municipal i el Manual del Sistema de Gestió Ambiental implantat a 6
dependències municipals amb la incorporació del Laboratori Municipal a l’àmbit del SGA.
2n El Reglament EMAS III va ser modificat pel Reglament (UE) 2017/1505 de la Comissió
Europea.
Com a conseqüència de l’esmentada modificació, entre novembre de 2017 i juny de 2018,
l’Ajuntament ha hagut d'adaptar el seu SGA als nou requisits normatius.
Fruit d’aquest procés d’adaptació del SGA implantat i d'acord a les reunions mantingudes
amb el Comitè de Seguiment del SGA i el Comitè Directiu:
1. S’ha elaborat un mapa de les parts interessades i el seu entorn en relació al SGA, i s’ha
identificat per cada part les necessitats i expectatives i definit quines d’aquestes es
converteixen en requisits legals i altres requisits per a l’Ajuntament.
2. S’ha modificat la Política ambiental municipal (revisió 3), aprovada l’any 2010, per tal de
tenir en compte la seva adequació al context i garantir un enfocament orientat a la
protecció del medi ambient (inclosa la prevenció de la contaminació) i la millora dels
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resultats ambientals. Segons l’apartat 3.3.2 del Manual del SGA la Política ambiental
municipal és aprovada per la Junta de Govern Local.
3. S’ha modificat el Manual del SGA (revisió 5) i altra documentació del SGA relativa a la
modificació dels procediments, les instruccions i els registres del Sistema de Gestió
Ambienta, que s’aprova per la Regidoria de Medi Ambient i Espais Verds. Segons
l’apartat 3.3.2 del Manual del SGA, aquest document és aprovat per la Junta de Govern
Local.
3r El Manual del Sistema de Gestió Ambiental (SGA), és el document bàsic que defineix
l'estructura organitzativa per tal de dur a terme el procés d'implantació del Sistema de Gestió
Ambiental a les 6 dependències municipals, fent referència als processos, procediments i
recursos de l'Ajuntament de Granollers posa en marxa per complir els requisits del
Reglament (UE) 2017/1505 de la Comissió Europea pel qual es modifiques els annexos I, II i
III del Reglament CE núm. 1221/2009 EMAS i la Norma UNE en ISO 14001:2015.
El Sistema de Gestió Ambiental (SGA) defineix la Política ambiental municipal com la
declaració pública i documentada dels principis d'acció en termes ambientals de
l'Ajuntament de Granollers.
4t La tècnica de Medi Ambient ha emès informe favorable sobre l’aprovació del de les
modificacions introduïdes a la Política ambiental i al Manual del Sistema de Gestió
Ambiental (revisió 5) implantat a 6 dependències de l'Ajuntament de Granollers, a efectes
d’adaptar-ho al Reglament 2017/1505 de la Comissió Europea pel qual es modifiquen els
annexos I, II i III del Reglament EMAS.
Fonaments de dret
Reglament (CE) núm. 1221/1999 del Parlament Europeu i el Consell, relatiu a la participació
voluntària de les organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental
(EMAS III).
Reglament (UE) 2017/1505 de la Comissió Europea, de 28 d’agost de 2017 pel que es
modifiquen els annexos I, II i III del Reglament (CE) núm. 1221/1999.
L’apartat 3.3.2 Responsabilitats del Manual del Sistema de Gestió Ambiental implantat a 6
dependències de l’Ajuntament de Granollers, estableix que la Junta de Govern Local: aprova
la Política ambiental municipal i el Manual del SGA.
Es proposa
PRIMER: Aprovar les modificacions del Manual del Sistema de Gestió Ambiental (SGA)
implantat a 6 dependències de l'Ajuntament de Granollers (revisió 5), per tal d’adaptar-ho al
Reglament (UE) 2017/1505 de la Comissió Europea pel qual es modifiques els annexos I,II i
III del Reglament EMAS, d’acord amb l’informe de la tècnica de Medi Ambient i que s’annexa
a aquest acord i amb els fets exposats i fonaments de drets invocats.
SEGON: Aprovar la Política ambiental municipal (revisió 3) modificat per tal d’adaptar-ho al
Reglament (UE·) 2017/1505 de la Comissió Europea pel qual es modifiques els annexos I,II i
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III del Reglament EMAS, d’acord amb l’informe de la tècnica de Medi Ambient i que es
transcriu a continuació:
«POLÍTICA AMBIENTAL MUNICIPAL
L’Ajuntament de Granollers, administració pública conscient de la seva interdependència
amb l’entorn socioeconòmic i ambiental, i del seu compromís amb els objectius de
desenvolupament sostenible, entén la protecció del medi ambient com una responsabilitat
indelegable en pro de la millora contínua de les seves activitats i
Serveis.
Per aquest motiu es compromet a aplicar els següents principis d’actuació:
· Complir la legislació ambiental vigent així com altres compromisos en matèria de medi
ambient que l’Ajuntament ha adoptat de forma voluntària (A21 Local, Carta d’Aalborg,
Pacte d'Alcaldes per l’Energia i el Clima, etc.).
· Desenvolupar i implantar procediments de treball per prevenir, reduir i eliminar els
impactes associats amb l’activitat i serveis de l’organització, que l’afecten en condicions
normals de forma directa i indirecta, i els que l’afecten en condicions d’emergència.
· Reduir, sempre que sigui possible, el consum de recursos naturals i prevenir la
contaminació, donant prioritat a la minimització dels residus en els punts de generació i
afavorint el seu reciclatge, reutilització o valorització - sempre que sigui possible - tot
contribuint a l’estratègia d’economia circular de l’organització.
· Treballar per millorar l’evolució dels objectius i indicadors ambientals, i les pràctiques que
porta a terme.
· Formar, sensibilitzar i implicar a tot l’equip humà de l’organització per tal de fer-los
partícips de la política ambiental.
· Establir i mantenir al dia un sistema de gestió ambiental.
· Difondre aquesta política ambiental i el compromís ambiental als proveïdors, contractistes
i ciutadania en general, tot promovent una actitud de lideratge en pro del medi ambient.»
TERCER Facultat l'il·lustre Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Granollers per a la signatura de la
Política ambiental municipal a què fa referència l'acord anterior.

La Secretària General

Signat digitalment per TCAT P CATALINA
DOLORES VICTORY MOLNE - DNI 42943310X
Data: 02/08/2018 9:32:12
Granollers, 02/08/2018
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