Jornada tècnica de Contractació
i Compra Pública Responsable

22 de març de 2019
innoBA, carrer del Perú, 52,
Barcelona

Persones destinatàries
Personal dels serveis de contractació i compres dels ens
locals; tot el personal tècnic municipal que tingui incidència
o interès en la contractació i compra pública responsable,
i en l’economia social i solidària.

Programa
09.00 — 09.30 h
Acreditacions i cafè
09.30 — 10.00 h
Presentació de la jornada a càrrec de Txell Carbó, en
representació de la vicepresidència de la XMESS; Maria
Sol Lage, cap de l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al
Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona; Anna Ciutat, subdirectora general de Contractació
de la Generalitat de Catalunya, i Estelle Bacconnier
Thivet, policy officer de la Direcció General pel Mercat
Intern, la Indústria, l’Emprenedoria i el SME de la Comissió Europea
10.00 — 11.30 h
Ponència a càrrec de Paco Blanco López, exdirector de
Coordinació de Contractació Administrativa de l’Ajuntament de Barcelona, amb la introducció i dinamització
del debat a càrrec d’Amanda Ortega, experta en responsabilitat social i contractació pública responsable
11.30 — 12.00 h
Pausa i cafè
12.00 - 14.00 h
Experiències inspiradores
13.30 — 14.00 h
Aplicació pràctica de la compra responsable a la
Diputació de Barcelona, per José Navarro Gavilán,
tècnic superior del Servei de Contractació de la Diputació de Barcelona
14.00 — 14.15 h
Conclusions
14.15 — 14.30 h
Cloenda de la jornada a càrrec d’Ester Vidal Pujol‐Xicoy,
directora de serveis d’Economia Cooperativa, Social
i Solidària i Consum de l’Ajuntament de Barcelona

12.00 — 14.00 h
Experiències inspiradores
12.00 — 12.30 h
Espai A Menjadors escolars,
per l’Ajuntament d´Arbúcies
Espai B El procés d’implantació de la Guia
de contractació pública responsable en el dia
a dia de l’Ajuntament, per Núria Blanchar, directora dels serveis de contractació i compres
de l’Ajuntament de Granollers
12.30 — 13.00 h
Espai A Els serveis d’atenció a les persones
i la contractació pública responsable, per
Joan Segarra, president de La Confederació
Espai B Contractació reservada, per
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès
13.00 — 13.30
Espai A La igualtat de gènere en la contractació
pública, per Iolanda Fresnillo, llicenciada en
Sociologia i màster en Cooperació i Desenvolupament, vinculada a l’Observatori del Deute en
la Globalització (ODG)
Espai B El projecte de cooperativa de serveis
públics, per Ester Vidal Pujol‐Xicoy, directora
de serveis d’Economia Cooperativa, Social i
Solidària i Consum de l’Ajuntament de Barcelona

Cal inscripció prèvia (enllaç clicant aquí)

