
 

 ORGANITZA:     PATROCINA: 

LA LLEI DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA, NOVA 
OPORTUNITAT PER A L'ECONOMIA SOCIAL I 

COOPERATIVES 
27 de juny DE 2018 

Horari: 11:00 a 13:30 hores 

Lloc: Sala de Plens del Consell de Menorca 

 

Una de les principals activitats desenvolupades pels poders públics consisteix en la contractació d'obres, serveis, subministraments i altres 

prestacions per a la consecució de les finalitats que els són propis. Així, l'acció contractual del sector públic té una extraordinària 

rellevància tant des del punt de vista dels recursos pressupostaris que consumeix com des de l'impacte que aquesta activitat genera en 

una economia de mercat. No en va, segons dades de la Comissió Europea la contractació pública representa aproximadament un 20% del 

PIB a nivell europeu. 

Presentació i reflexions dels contractadors i prestadors davant les oportunitats d'ocupació, treball digne, compliment amb els drets socials 

i laborals, inclusió social, igualtat d'oportunitats, disseny d'accessibilitat per a tots, consideració dels criteris de sostenibilitat, comerç ètic i 

un compliment més ampli de la Responsabilitat Social Empresarial, alhora que es respecten els principis consagrats en el tractat de la 

Unió Europea i les Directives de contractació. 

 

PROGRAMA: 

11:00.- Presentació de la Jornada i de l'obertura de la delegació d'UCTAIB a Menorca a càrrec de 

Malena Riudavets, presidenta d'UCTAIB i Antoni Aguiló, representant d'UCTAIB a Menorca i president 

de MenorcaLab. 

11:10.- Presentació de la Guia de compra pública i responsable i del foment de la contractació pública 

de entitats i empreses de la Economia Social  a càrrec de Catibel de la Fuente (Tècnica UCTAIB) 

11:30.- Conferència Novetats en matèria de contractació pública responsable en la nova llei de 

contractes del sector públic a càrrec de Paloma Arroyo (directora de COCETA) 

12:30.- L'Administració pública davant el repte i l'oportunitat de l'aplicació de les clàusules socials i 

mediambientals en la nova Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic en les operacions de 

contractació, a càrrec de Cristina Gómez, Consellera de Serveis Generals, Participació Ciutadana i 

Habitatge (CIMe). 

13:00.- Taula oberta - col·loqui amb Paloma Arroyo, Malena Riudavets, Antoni Aguiló i Miquel Company, 

Conseller d’ocupació, projecció econòmica joventut i esports: Bones pràctiques en la contractació 

pública: clàusules i concerts socials, criteris socials i responsables, com una oportunitat per a les 

empreses socials. 

Modera l’acte Enric Pozo (President Cooperatives d’Ensenyament Illes Balears). 

13:20.- Clausura de la Jornada 

 

Es lliurarà la GUÍA DE COMPRA PÚBLICA RESPONSABLE Y  DE FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA DE ENTIDADES Y EMPRESAS DE LA ECONOMÍA SOCI AL als participants. 

Es prega la confirmació d’assistència abans de dia 26 de juny als telèfons 
971 205 028 / 971 294 769 o mitjançant correu electrònic a administracio@uctaib.coop 


