
MODEL DE CERTIFICAT

.................................... secretari/ària de l’Ajuntament d ..............................

CERTIFICO

Que el Ple de l’Ajuntament d ..........................., en la sessió del dia ............ va aprovar, entre d’altres,
el següent acord:

“El mes de maig de 1994 es va celebrar a la ciutat d’Aalborg (Dinamarca) la Primera Conferència
Europea de Ciutats i Viles Sostenibles en la qual es va aprovar la Carta de les Ciutats i Viles
Europees cap a la Sostenibilitat (Carta d’Aalborg).

Aquest document, que recull les directrius de la Cimera de la Terra de Rio de Janeiro de 1992, insta
a les autoritats locals a iniciar el procés de les Agendes 21 Locals, amb el desenvolupament de
programes a llarg termini encaminats a un desenvolupament sostenible des de la perspectiva
econòmica, ambiental i social i posa en marxa la Campanya de Ciutats Europees Sostenibles.

Des d’aquella data fins ara moltes ciutats, pobles i institucions catalanes s’han adherit a la carta
d’Aalborg i la Campanya de Ciutats Europees Sostenibles manifestant, d’aquesta manera, la seva
voluntat i compromís d’avançar cap a un model de desenvolupament harmònic amb el medi ambient i
que no hipotequi el futur dels nostres fills.

Atès que els ajuntaments són les administracions més properes als ciutadans i per tant els
destinataris de les recomanacions la carta d’Aalborg, tota vegada que poden iniciar programes
encaminats a un desenvolupament sostenible de la seva comunitat d’acord amb els principis de
l’Agenda 21.

Atès que els objectius i accions recollits en la Carta d’Aalborg es consideren plenament coherents
amb les tasques que el nostre Ajuntament ha de dur a terme en qüestions socials, econòmiques i
medioambientals.

El Ple de la Corporació a proposta de ........... pren els següents ACORDS:

PRIMER. Declarar l’adhesió de l’Ajuntament d ............................. a la Carta de les Ciutats i Viles
Europees cap a la Sostenibilitat, aprovada a Aalborg (Dinamarca) el 27 de maig de 1994.

SEGON. Declarar el ple suport de l’Ajuntament d ..................... a les accions empreses en el marc
de la Campanya de Ciutats Europees Sostenibles.

TERCER. Incorporar les recomanacions de la Carta d’Aalborg com a un element essencial en els
treballs de redacció i desenvolupament d’una Agenda 21 Local.

QUART. Fer arribar l’adhesió a la Carta d’Aalborg al Departament de Medi Ambient de la Generalitat
de Catalunya, el qual ho comunicarà al centre coordinador de la Campanya de Ciutats Europees
Sostenibles a Brussel.les.

Vist i plau

L’Alcalde/essa.......

(data)


