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Atès que:
En el món globalitzat en que vivim, les empreses transnacionals tenen cada cop més
poder i un major impacte en els assumptes polítics i socials dels països on operen. En
moltes ocasions les operacions no es regeixen per criteris ètics i/o de respecte dels drets
humans, sinó per criteris de maximitzar els beneficis. Aquesta lògica està ocasionant
greus violacions de drets humans en zones de conflicte armat i/o inestabilitat
politicosocial, o amb opressions d’un altre país. El dret internacional no té mecanismes
específics per poder controlar, limitar i regular l’acció de les empreses transnacionals,
fet que provoca que molts crims corporatius quedin impunes.
Noves iniciatives internacionals estan avançant lentament, però van marcant uns
principis rectors que estan definint la responsabilitat social corporativa. Per tal que
aquests mecanismes es vagin aplicant, cal que les administracions públiques i les
consumidores siguin responsables i cada cop analitzin i valorin més la contractació i la
compra de serveis i productes. La combinació de mecanismes reguladors vinculants i la
compra responsable és l’única estratègica que pot forçar que les empreses
transnacionals acabin respectant els drets humans.
En aquest sentit, en la mesura que els ajuntaments treballen amb els diners de les seves
poblacions, tenen una responsabilitat clau i també una capacitat d’incidència en el
mercat global i en el respecte dels drets humans. D’aquesta manera, es pot assegurar la
coherència de les polítiques de cooperació per la defensa dels drets humans amb la
gestió i el funcionament dels municipis en el seu dia a dia.
Per això, en el marc de la Comissió de Pau del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, es va acordar aprovar el Projecte 2936 “Creació i posada en marxa
d’una guia ètica i dels drets humans per a la contractació i la compra pública dels
municipis catalans”, que pretén millorar les eines de les administracions locals de
Catalunya per poder realitzar contractacions i compres públiques sota criteris ètics i
basats en els drets humans, així com també millorar el coneixement de l’impacte de les
empreses transnacionals en els drets humans de les poblacions que viuen en zones de
conflicte armat i/o inestabilitat politicosocial.
Així, el projecte preveu:
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En primer lloc, elaborar una guia ètica i dels drets humans destinada als
municipis catalans per millorar els processos de contractació i la compra pública.
El resultat esperat és una guia amb textos aprovats per juristes, que s’incorporin
a les contractacions municipals, amb suport de directrius de l’ONU i de la UE. A
més, es revisaran les clàusules municipals actuals i es comptarà amb suport
d’interventors municipals que validin la feina. Aquesta guia anirà acompanyada
d’un taller-presentació per poder treballar l’eina amb les tècniques dels
ajuntaments i també d’un programa d’assessorament i seguiment de l’aplicació
de les recomanacions de la guia. El posterior acompanyament personalitzat de
les entitats involucrades municipi per municipi, permetrà analitzar la realitat de
cada poble. Aquest acompanyament serà l’espai on poder resoldre dubtes i
poder apropar la legalitat a la realitat. La guia anirà acompanyada d’uns annexos
que conformaran la part pràctica de l’aplicació d’aquesta. Se centraran en
Palestina, Sàhara i Colòmbia i analitzaran quines són les empreses relacionades
amb aquests països que estan vinculades amb les violacions dels drets humans,
amb la idea de conformar un llistat d’empreses a les quals no contractar serveis
ni comprar-los productes.



En segon lloc, es crearà una unitat de comunicació per difondre la guia i els
annexos complementaris i poder donar visibilitat al projecte, especialment a
l’aplicació de les recomanacions de la pròpia guia en els diferents municipis per
posar en valor els esforços dels municipis catalans per treballar la defensa dels
drets humans a l’àmbit local però pensant globalment.

Destacar que per poder portar a terme aquesta acció es crearà un consorci d’entitats
format per Servei Civil Internacional de Catalunya (SCI), Nexes Intercultural i l’Institut
Internacional per l’Acció Noviolenta (NOVACT) amb àmplia experiència en països en
zones de conflicte i en l’anàlisi de l’impacte de les empreses transnacionals en els drets
humans. Aquest consorci s’articularà amb el grup de treball d’empreses i drets humans
de la Federació d’ONGs Catalanes on participen organitzacions especialitzades en la
defensa dels drets humans i el control de les empreses transnacionals, com per exemple
a Colòmbia (Taula per Colòmbia, Col·lectiu Maloka, Entrepobles), Sàhara (Federació
ACAPS) i Palestina (SUDS).

ACORDS

1. Estudiar la possibilitat d’adherir-se i donar suport al Projecte 2936 del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament, titulat “Creació i posada en marxa d’una guia ètica i
dels drets humans per a la contractació i la compra pública dels municipis catalans” i
realitzat per l’Institut Internacional per l’Acció No Violenta (NOVACT/Nova), Nexes
Interculturals, i SCI-Servei Civil Internacional (adjuntem el document del Fons amb les
dades i descripció del projecte).
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2. Estudiar la possibilitat d’emplenar i signar el Full de compromís amb aquest projecte
del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (document que també adjuntem), en
el qual l’Ajuntament de Premià de Dalt acorda aportar un import amb destinació a aquest
projecte. L’import a aportar serà determinat pel Govern municipal acordant-lo amb la
resta de grups polítics municipals. El Full de compromís es retornarà omplert a l’adreça
postal i electrònica indicada en el propi document.
3. Estudiar la possibilitat d’adherir-se també a la Xarxa Catalana per la Compra Pública
Ètica impulsada per l’ONG Setem Catalunya, que treballa també en la mateixa línia
d’introduir criteris ètics en la compra pública de les administracions catalanes.
4. Comunicar aquests acords al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a Setem
Catalunya, i a les entitats municipals de l’àmbit de solidaritat i cooperació.
5. Fer públics aquests acords a través de tots els mitjans de comunicació municipals.
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