
Període d'execució: Acció continuada

Pendent

Descripció:

Sistemes de gestió ambiental adoptats per alguna 
dependència municipal.

Estat d'execució/any:

Assegurar que les qüestions relacionades amb la 
sostenibilitat són un element essencial en els 
processos de presa de decisions municipals i que 
l’assignació de recursos es basa en criteris sòlids i 
amplis de sostenibilitat.

Llarg  (<= 5 anys)Termini d'implantació:

Indicadors de seguiment relacionats:

Objectius relacionats: 

Observacions:

Ajuntament de Granollers - Àrea de Serveis 
Municipals, Mobilitat i Seguretat

Mitjana

Organisme responsable:

Accions del GT1.3 Índex accions

Prioritat:

Valoració econòmica: 

Objectiu mesurable: Disposar d'un sistema de gestió ambiental (SGA) i 
d'un pla anual d'auditories.

Alta

Ampliació d'un sistema de gestió ambiental (SGA) a les dependències 
municipals4

El 2007 es va portar a terme el procés d'implantació del SGA a 5 dependències municipals. 
Des del moment de la implantació fins ara, s’ha fet notòria la millora en el consum d’energia i 
aigua, en la gestió dels residus i en l’adequació de les instal·lacions de recollida i 
emmagatzematge, perquè el tractament del gestor autoritzat sigui l’adequat. 

Amb l’objectiu de reduir la incidència ambiental a les dependències i als serveis municipals, és 
important el manteniment i la continuïtat dels SGA implantats. 

En aquesta acció es proposa incloure la resta de dependències municipals a l'SGA i mantenir 
les ja implantades. 

De manera paral·lela a la implantació de l’SGA, es proposa promoure la formació en política de 
gestió ambiental de l’Ajuntament; concretament: 

• Organitzar cursos de sensibilització i formació ambiental per a tot el personal, incloent-los 
en el marc de la formació continuada. 

• Facilitar els fluxos d’informació entre els diferents nivells i departaments de l’Ajuntament així 
com facilitar l’accés de tot el personal a la presa de decisions a fi d’involucrar tothom en la 
tasca d’assolir millores ambientals. 

• Divulgar els resultats de les avaluacions ambientals, i publicar periòdicament indicadors 
sobre l’estat de la gestió ambiental. 

• Participar en la creació d’infraestructures d’informació i xarxes integrades a fi de fer 
copartícips de la gestió ambiental la resta d’empreses i actors econòmics. 

 


