Atès que l’Ajuntament va manifestar el suport a l’elaboració d’una Guia ètica i dels drets
humans per a la contractació i la compra pública dels municipis catalans, en el marc d’un
projecte de finançament del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, aprovant
la moció al respecte tot i sense un compromís concret.
Atès que considerem clau el paper de les administracions en la garantia de drets socials,
laborals, ambientals, i drets humans, a través de la seva acció pública i de les seves
contractacions, compres, adjudicacions, convenis, processos de selecció, dels serveis
que utilitza, gestiona i ofereix.
Atès que aquest projecte va tirar endavant i ha resultat en la Guia per a la protecció i la
promoció dels drets humans en la contractació pública, ja publicada i disponible,
presentada el passat novembre.
Una guia elaborada per un equip d’advocats i advocades expertes en contractació
pública i amb el suport d’expertes nacionals i internacionals, per tal de ser un document
amb garanties legals d’implementació i una eina per a les administracions públiques per
a evitar la contractació d’empreses que vulneren els drets humans i promoure el
respecte d’aquests drets en l’àmbit de contractació al llarg de tot el procés.

ACORDS
1. L’Ajuntament de Premià de Dalt estudiarà i aplicarà els criteris, mesures,
recomanacions i propostes que consideri viables dels que ofereix la Guia per a la
protecció i la promoció dels drets humans en la contractació pública
(impulsada per les organitzacions Novact -Institut Internacional per l’Acció No
Violenta-, Servei Civil Internacional de Catalunya i Nexes Interculturals de Joves per
Europa), com a eina per a evitar la contractació d’empreses que vulneren els drets
humans i promoure el respecte d’aquests.
2. Es demanarà a les organitzacions impulsores de la guia la realització a l’Ajuntament
de Premià de Dalt de les sessions de treball i/o formacions tècniques per a
treballadors/es de l’administració que estan duent a terme a diferents poblacions
des de la presentació de la guia el passat novembre.
3. Difondre aquests acords a través dels mitjans de comunicació municipals, i
comunicar-los al projecte 99,3% Responsable que ha impulsat la guia.

