BONES PRÀCTIQUES EN MATÈRIA DE
CONTRACTACIÓ SOCIALMENT RESPONSABLE
BARCELONA
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De la mateixa manera que la contractació de serveis o productes és
una de les eines fonamentals que utilitzen les empreses en el compliment de les seves polítiques de Responsabilitat Social Corporativa, és
lògic i elemental que la contractació pública –la que fan tots i cadascun dels nivells de l’administració pública– hagi d’esdevenir també
una eina efectiva per contribuir a la compensació de desigualtats i
dificultats que es donen en el si de la nostra societat.
Sensibles a aquesta necessitat, les institucions municipalistes locals
Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis, hem unit els nostres esforços amb Associació Empresarial
d’Economia Social Dincat, per tal d’engegar iniciatives que permetin
la proliferació de totes aquelles mesures que ens permetin avançar en
aquest sentit.
En aquesta ocasió, centrem l’atenció en la contractació pública responsable amb clàusules socials per la compra de serveis i productes
als centres especials de treball sense ànim de lucre, prioritzant així
l’ocupació de les persones amb discapacitat amb especials dificultats
d’inserció laboral.
Per això, us presentem aquesta jornada, pensada com una sessió de
bones pràctiques en matèria de contractació pública socialment responsable, destinada a electes, secretaris, interventors i tècnics que
participen en els processos de contractació de les administracions
locals.
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Organitza:

9:00h

Acreditacions i lliurament de documentació

9:30h

Benvinguda i presentació
• Il·lm. Sr. Miquel Buch, president de l’ACM
• Il·lm. Sr. Xavier Amor, president de l’FMC
• Sr. Ramon Vives, president de l’Associació Empresarial
d’Economia Social Dincat
• Sra. Mercè Corretja, directora general de Contractació Pública

9:45h

Posicionament jurídic des del sector de la discapacitat
• Sr. Joan Recasens, advocat

10:30h

Presentació de la Guia per a la contractació inclusiva
• Sr. Víctor Bayarri, Iniciativa per a la contractació inclusiva

11:00h

Pausa cafè

11:30h

Perspectiva de la CPSR des del punt de vista de l’administració
pública
• Sra. Olga Garcia Pereira, cap de l’Àrea d’Informes, Estudis i Documentació de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa
• Sra. Maria Petra Sáiz Antón, Interventora General de l’Ajuntament
de L’Hospitalet de Llobregat i presidenta de CSITAL de Catalunya

12:15h

Taula de bones pràctiques en matèria de contractació administrativa socialment responsable
• Sr. Francisco Blanco López, director de Coordinació Administrativa de l’Ajuntament de Barcelona
• Sr. Isidre Martí Sardà, secretari general de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
• Sr. Aureli Ruiz Milà, tinent d’alcalde de Serveis Centrals i Hisenda de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès
• Sra. Maria Àngels Planas Crous, regidora d’Hisenda i Règim Interior de l’Ajuntament de Girona
Modera: Sr. Joan Burjats Bosch, subdirector General de Seguiment i
Avaluació de la Contractació Pública

13:30h

Cloenda i conclusions
• Sr. Juan Ignacio Soto Valle, secretari general de l’FMC
• Sr. Marc Pifarré, secretari general de l’ACM

Amb el suport:

Col·labora:

