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L’Ajuntament de Gavà aporta 6.000 euros a projectes
de cooperació internacional
Es destinaran a ajuda d’emergència a Haití, arran dels efectes devastadors
de l’huracà Matthew, i a l’elaboració d’una guia ètica i dels drets humans
per a la contractació i la compra pública dels municipis catalans
L’Ajuntament de Gavà ha fet una aportació de 6.000 euros a dos projectes vehiculats
pel Fons Català de Cooperació. Es tracta de la campanya d’emergència a Haití per
ajudar la població damnificada per l’Huracà Matthew i el projecte d’elaboració d’una
guia ètica per a la contractació i la compra pública dels municipis catalans.
El tinent d’alcalde de l’Àmbit de Benestar i Acció Social, Miquel Àngel Díaz, ha
explicat que “aquestes dues accions estan emmarcades dins del Pla de Cooperació
de Gavà 2016-2019, elaborat per l’Ajuntament en col·laboració amb ONG i
entitats locals de cooperació. És un instrument que orientarà les polítiques de
cooperació i ens permetrà fixar nous objectius”.
Una de les línies estratègiques que estableix el Pla de Cooperació és l’Ajut Humanitari i
d’Emergències, on s’inscriu l’aportació econòmica de 3.000 euros per contribuir a la
reconstrucció de les azones devastades per l’Huracà Matthew al seu pas per Haití.
Aquest eix inclou accions d’ajuda a les víctimes de catàstrofes naturals o de conflictes
armats orientades a alleugerir el seu patiment, garantir la seva subsistència, protegir els
seus drets fonamentals, defensar la seva dignitat i, de vegades, frenar el procés de
desestructuració socioeconòmica de la comunitat i preparar-la davant de desastres
naturals.

Guia ètica per a la contractació i la compra pública
El Pla Director de Cooperació de Gavà també determina que el desenvolupament i els
drets humans són conceptes interdependents. “En aquest sentit recull l’objectiu
d’impulsar accions destinades a garantir el ple exercici dels drets humans, també a
promoure l’educació i la sensibilització ciutadana”, ha afegit Miquel Àngel Díaz.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Gavà dóna suport a la creació i posada en marxa
d’una guia ètica i dels drets humans per a la contractació i la compra pública dels
municipis catalans amb una aportació de 3.000 euros. Una iniciativa impulsada per
l’Institut Internacional per a l’Acció Noviolenta (NOVACT) i vehiculada pel Fons
Català de Cooperació.
Segons el regidor de Regidor delegat de Joventut, Cooperació i Cultura de la Pau, Èric
Plaza, “aquest és un projecte nou que ens ha de permetre establir en línies generals
com i amb qui ha de contractar l’administració pública amb la finalitat que els
ajuntaments puguem afegir als nostres contractes unes clàusules socials que
exigeixin a les empreses que verifiquin que són respectuoses amb els drets
humans”.
La guia també permetrà 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 d’inestabilitat política i social.
Per dur a terme el projecte es crearà un consorci d’entitats format per NOVACT, Servei
Civil Internacional de Catalunya (SCO) i Nexes Intercultural, totes elles amb àmplia
experiència en zones de conflicte i en l’analisi 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’ONG Catalanes on participen
organitzacions especialitzades que treballen a Colòmbia (Taula per Colòmbia, Col·lectiu
Maloka, Entrepobles), Sàhara (Federació ACAPS) i Palestina (SUDS), entre altres
indrets del planeta.

