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Protocol de Col.laboració entre l'Oficina Antifrau de Catalunya,
lAssociació per a les Nacions Unides a Espanya IANUEJ i la Red
Espanyola del Pacte Mundial de Nacions Unides, per tal de promoure
l'adhesió del sector privat a la iniciativa de Nacions Unides Global
Compact

Barcelona, 22 de maig del 2012

REUNITS

L'll.lustríssim Senyor Daniel de Alfonso Laso, director de I'Oficina Antifrau de
Catalunya.

El Senyor Eduard Sagarra i Trias, president de I'Associació per a les Nacions Unides a
Espanya.

l, el Senyor Juan de la Mota Gómez-Acebo, president de la Red Espanyola del Pacte
Mundial de Nacions Unides.

Tots ells actuen en nom i representació de les seves entitats a las que respectivament
pertanyen i, de manera recíproca, es reconeixen la competència i la capacitat precises
per formalitzar el present Protocol de Col'laboració.

Atès que Nacions Unides va adoptar l'any 1999 una iniciativa adreçada a les
empreses, anomenada UN Global Compact (Pacte Mundial de Nacions Unides), quina
finalitat és que aquestes, de manera voluntària, adeqüin els seu comportament i
estratègies de manera compatible amb els principis universalment acceptats per tots
en els àmbits relatius a la declaració, reconeixement i garantia dels drets humans, del
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treball, la sostenibilitat mediambiental i la lluita contra la corrupció; així com també amb
els objectius de desenvolupament del mil'lenni, la inversió socialment responsable o la
potenciació del paper de la dona.

Atès que els esmentats principis es troben recollits en el decàleg següent:

1. Les empreses han de donar suport i respectar la protecció dels drets
fonamentals reconeguts

un

humans

iversalment.

2. Les empreses han d'assegurar-se de què en cap cas són cÒmplices en la vulneració
de drets humans.
3. Les empreses han de recolzar la llibertat d'associació i el reconeixement efectiu del
dret a la negociació col'lectiva.

4. Les empreses han de recolzar I'eliminació de tota forma de treball forçós o realitzat
sota coacció.

5. Les empreses han de recolzar l'eradicació efectiva del treball infantil.

6. Les empreses han de recolzar I'abolició de les

pràctiques

de discriminació

en

l'ocupació.

7. Les empreses han de mantenir un enfocament preventiu que afavoreixi el

medi

ambient.

8. Les empreses han de fomentar les

iniciatives que promoguin una major

responsabilitat ambiental.

9. Les empreses han d'afavorir el desenvolupament i la difusió de les tecnologies
respectuoses amb el medi ambient.
10. Les empreses han de treballar en contra de la corrupció en totes les seves formes,
incloses I'extorsió i elsuborn;

Atès que des de la seva formalització el 26 de juliol del 2000, UN Global Compact ha
esdevingut la iniciativa de major abast a nivell mundial en matèria de ciutadania
corporativa i sostenibilitat, amb vocació d'involucrar els més rellevants actors de la
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societat civil com ara les pròpies empreses, ONG's, organitzacions patronals,
sindicats, institucions acadèmiques, o d'altres organismes sociels;
Atès que, arrel de I'adopció el 31 d'octubre del 2003, a Nova York, de la Convenció de
les Nacions Unides contra la corrupció, la comunitat internacional compta amb un
instrument d'abast mundial que ha servit de base per, d'una banda, justificar la creació
a Catalunya d'un òrgan especialitzat i independent encarregat de prevenir la corrupció,
segons es desprèn del Preàmbul de la Llei 1412008, del 5 de novembre, de I'Oficina
Antifrau de Catalunya, i de l'altra, incorporar la perspectiva de la transparència i l'ètica
empresarial com un dels principis de la iniciativa UN GlobalCompact.

Atès que tant les dues associacions signatàries del present Protocol com l'Oficina
Antifrau de Catalunya comparteixen el seu interès en què l'adhesió del sector privat als
esmentats principis sigui el més extensa possible;

De manera conseqüent amb I'exposat,

CONVENEN

1. Promoure, cadascuna de les institucions signants, des del seu respectiu àmbit
d'atribucions, el coneixement i I'adhesió voluntària als principis
pretesos per UN GlobalCompact.

2.

i

objectius

Dur a terme aquelles iniciatives conjuntes que en cada cas es considerin
adients per assolir l'esmentada finalitat. En concret, les entitats signants
promouran l'adhesió col.lectiva, i en un acte convocat conjuntament a I'efecte,
d'organitzacions empresarials, sindicals, empresarials, cíviques i socials, de
Catalunya, als deu principis, amb una especial referència al principi desè referit
a la lluita contra la corrupció.

3.

Estendre la seva col.laboració a futures accions orientades, preferentment, a la
formació i divulgació del cabal de coneixement en matèria de lluita contra la
corrupció. A tal efecte, les parts signatàries es comprometen a mantenir-se
actuacions que
recíprocament informades sobre aquelles iniciatives
emprenguin en l'àmbit propi del present Protocol, implementant, si escau, una
comissió mixta de coordinació.
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4.

lnformar i donar a conèixer a I'opinió pública els avenços i fites que en aquesta
matèria es vagin assolint, fomentant la sensibilització de la societat envers els
principis.

5.

lnformar en els seus respectius web corporatius de l'adopció del present
Protocol.

Eduard Sagarra iTrias
President de l'Associació Per
a les Nacions Unides a
Espanya

D

Danie de Alfonso Laso
de I'Oficina Antifrau
e Catalunya

Juan de la Mota Gómez-Acebo
President de la Red Espanyola
del Pacte Mundial

