
Proposta d’Acord de Junta de Portaveus per a l’aplicació i seguiment de 

la guia per a la protecció i la promoció dels drets humans en la 

contractació pública. 

 

El passat dia 16 de novembre es va presentar a Barcelona la Guia per a la 

protecció i la promoció dels drets humans en la contractació pública. Un 

projecte finançat pel Fons Català de Cooperació que va comptar amb una 

aportació de l’Ajuntament de Terrassa, a partir de la proposta de resolució per 

la introducció de mecanismes de protecció dels drets humans en la 

contractació pública de l’Ajuntament de Terrassa.  

La guia té per propòsit esdevenir un document que serveixi per assessorar les 

administracions públiques, especialment les locals catalanes, i els seus ens 

públics vinculats o dependents sobre com incloure la protecció dels drets 

humans en els seus processos de contractació pública amb les empreses 

proveïdores més enllà de les clàusules que ja troben un reconeixement exprés 

en la llei actual a fi de promoure un món més just, sostenible, social i solidari en 

què les violacions de drets humans no quedin impunes. Així doncs, aquesta 

Guia s’adreça als poders locals de Catalunya, a les administracions públiques i 

a les seves empreses municipals amb participació majoritària pública. Això no 

obsta que esdevingui també un text de referència per a la resta d’ens locals de 

l’Estat espanyol. 

D’acord amb el compromís establert en diferents acords i propostes de 

resolució d’aquest Ajuntament,  la Junta de Portaveus proposa els següents  

 

ACORDS: 

 

Primer.- Adoptar les recomanacions de la guia per a la protecció i la promoció 

dels drets humans en la contractació pública.  

 

Segon.- Encarregar a les entitats que han impulsat la guia una formació 

dirigida als tècnics municipals per tal d’assessorar les formes d’inclusió dels 

diferents mecanismes de promoció i contractació que dur a terme la guia.  

 

Tercer.- Establir una comissió tècnica amb persones i/o entitats expertes en 

dret administratiu i dret internacional de drets humans amb l’objectiu d’avaluar, 

fer el seguiment, i establir millores en els sistemes de protecció i promoció dels 

drets humans en la contractació pública.  

 

 

 

A Terrassa, 15 de desembre de 2017 

 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/106299/1/Guia%20proteccio%20drets%20humans_contractacioPublica_2017.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/106299/1/Guia%20proteccio%20drets%20humans_contractacioPublica_2017.pdf

