
 
Declaració Institucional 

L’Ajuntament de Lleida per la Compra Pública Ètica i Sostenible 
 

El potencial de les administracions públiques, tant pel seu paper com compradores i 
contractadores com per la seua capacitat d’incidir en la societat com a model de bones 
pràctiques i d’influir notablement en el mercat i els hàbits de consum de la societat, es 
pot posar al servei de diferents objectius socials i ambientals d'interès general, 
contribuint, entre altres coses, a aconseguir que un comportament més sostenible i més 
just de les empreses sigui percebut com un avantatge competitiu. 
Les preses de decisions i les actuacions, entre les quals les pràctiques en la compra i la 
contractació de cadascuna de les administracions, i més concretament ajuntaments com 
el de Lleida, s’haurien de fer en coherència amb els valors bàsics que han de defensar, 
fomentar i dur a la pràctica com a institució democràtica en la seua presa de decisions. 
Uns valors bàsics que emanen de criteris ètics relatius al compliment de les convencions 
internacionals i els estàndards sobre: 

 Les condicions laborals i el respecte als drets laborals. 

 La lluita contra l’explotació infantil. 

 L’eliminació de totes les formes de treball forçós o obligatori. 

 L’eliminació de qualsevol mena de discriminació en matèria d’ocupació. 

 La defensa de valors solidaris. 

 La reducció de la desigualtat social. 

 La inserció laboral de persones i col·lectius amb especials dificultats d’inclusió 
laboral. 

 La reducció de la degradació mediambiental. 
La Compra Pública Ètica i Sostenible fa referència a les compres i als contractes públics 
que introdueixen criteris ètics relatius al compliment de convencions internacionals i 
estàndards sobre condicions laborals dignes, salaris mínims, drets dels treballadors, 
lluita contra el treball infantil, donant preferència en les compres, subministraments i 
contractació de serveis a aquells proveïdors, productes i operadors que aposten per 
criteris o estàndards de responsabilitat social i ambiental. 
Amb la voluntat de contribuir de manera efectiva a posar en pràctica una compra i una 
contractació més responsable que garanteixi la defensa dels principis referits, 
l’Ajuntament de Lleida es proposa: 

1) Contribuir a l’acompliment dels drets fonamentals en el treball, tot fomentant la 
Compra Pública Ètica i Sostenible en la contractació de serveis i la compra de 
productes de l’Ajuntament, les seues empreses municipals i organismes 
autònoms. 

2) Adequar la normativa que fixa les bases de contractació d’ajuntament de, 
empreses municipals i organismes autònoms als criteris de Compra Pública Ètica 
i Sostenible. 

3) Difondre el valor de la Compra Pública Ètica i Sostenible entre els treballadors i 
les treballadores d’aquest ajuntament, les empreses municipals i els organismes 
autònoms. 

4) Informar els proveïdors i sensibilitzar la ciutadania en general sobre els valors de 
Compra Pública Ètica i Sostenible. 
 

Lleida, 26 de febrer de 2016 


