JORNADA DE FORMACIÓ

De la teoria
a la pràctica:

Casos reals de
compra pública
responsable

24 de gener

De 10.00h a 13.00h
Auditori Barcelona Activa
(c/ Llacuna, 162-164)
Inscripció gratuïta a:
https://bit.ly/2Dvc5cI

Organitzat per:

Finançat per:

La compra i contractació pública pot utilitzar-se estratègicament per promoure una economia que incorpori criteris
ambientals, socials i de bon govern (ASG). Aquest nou
paradigma, que ha incrementat la seva notorietat els darrers
anys, s’està donant a nivell europeu i s’ha concretat a nivell de
l’estat espanyol amb la nova Llei 9/2017 de Contractes del
Sector Públic, una ﬁnestra d’oportunitat per a la contractació
pública responsable.
En aquesta jornada es presentarà l’estudi “La inclusió
d’aspectes ambientals, socials i de bon govern a la contractació pública. Anàlisi de casos” elaborat per SETEM Catalunya i
Opcions, amb la col·laboració de la Direcció de la Contractació
Pública de l’Ajuntament de Barcelona i FETS, que analitza
tècnicament contractes reals de diferents administracions de
l’Estat que destaquen positivament i pretén ser una eina útil
per a que tècnics i tècniques municipals vinculades a la
contractació pública puguin replicar-los i incorporar-ne els
aprenentatges.
La jornada va dirigida a personal tècnic municipal i té
l’objectiu de facilitar l’intercanvi de coneixement i d’establir
relacions entre totes les persones i grups d’interès implicats
en la promoció de la compra pública responsable.

Programa
9:45

Inscripcions

10:00 Benvinguda
10:10 La CPR com a política pública
Álvaro Porro, Comissionat d'Economia Social,
Desenvolupament Local i Consum de l'Ajuntament de
Barcelona
10:30 El portal "Contrata Responsable" com una eina
de promoció de la CPR
Julián López, REAS Aragón
11:15 Presentació dels casos analitzats a l'Estudi
Itziar Müller, Cooperativa Opcions
Laura Muixí, SETEM Catalunya
12:15 De la contractació pública a la CPR
Paco Blanco, Especialista en contractació pública
12:40 Conclusions de l'Estudi i la jornada
Amanda Ortega, Cooperativa Opcions
13:00 Refrigeri

