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Aquestes són les cinquenes jornades que organitza el 
Grup de compra pública socialment respon-
sable - GCPSR conformat per diverses institucions 
públiques de Catalunya, universitats i organitzacions 
de la societat civil que promouen la Justícia Global i el 
respecte als Drets Humans en la cadena de subministra-
ment dels béns i serveis que compren les administraci-
ons i el sector públic. 

L’administració pública té l’obligació de garantir els 
Drets Humans i això inclou la responsabilitat ex-
traterritorial del cicle de vida dels productes que 
compra. És precisament en les primeres fases de 
la cadena (extracció de matèries primeres, producció, 
fabricació) on es produeixen la major part de 
les vulneracions de drets (laborals, socials i ambi-
entals), especialment en el Sud 
Global.

L’Estat pot contractar  
el subministrament de béns i 

la prestació de serveis, però no 
pot derogar les seves obligacions 

de drets humans a través de la 
contractació de tercers. 

Institut Danès de Drets Humans (2020) 
 Impulsar el cambio a través de la contratación pública

Aquest 2022 demana una reflexió col·lectiva i passos 
contundents cap a un model més sostenible, una apos-
ta valenta per incorporar mesures que puguin combatre 
la situació  d’emergència climàtica. Les institucions i or-
ganitzacions del GCPSR estem promovent sinèrgies que 
permetin contribuir a un model real i efectiu per assegu-
rar una veritable coherència de polítiques públiques en 
les agendes locals i globals, amb la intenció de garantir 
el futur de la humanitat i del planeta.

Després de la transposició de les Directives 24 i 25 de 
2014 als diferents països, la contractació pública va fer 
un pas important. Diverses universitats, ajuntaments 
i administracions públiques nacionals i internacionals 
promouen ja un model basat en la compra pública es-
tratègica i incorporen una perspectiva de gènere, criteris 
de sostenibilitat ambiental i millores socials i laborals. 
No obstant això, aquesta coherència continua essent 

un repte sobretot pel que fa a les complexes cadenes 
de subministrament entre el Sud i el Nord global. 

Encara cal estendre l’exigència de la 
coherència de polítiques més enllà de 
les fronteres de la UE.

En aquesta línia, s’estan impulsant paral·lela-
ment iniciatives com l’elaboració d’un marc nor-

matiu nacional i internacional per exigir el com-
pliment de la deguda diligència en matèria 

de DDHH i sostenibilitat a les empreses. 

Aquestes V Jornades de Compra Pública Soci-
alment Responsable volen reflexionar i fer propos-
tes sobre aquests reptes clau, per donar compliment 
a la necessària coherència de polítiques públiques.

https://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/document/DIHR_Toolkit_Spanish_2020.pdf
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https://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/document/DIHR_Toolkit_Spanish_2020.pdf


DIA 1  -   16  novembre  2022 

CONTEXT GENERAL

PRESENTACIÓ DE LES JORNADES  9.00 – 9.30h 
•  Generalitat de Catalunya 
•  Ajuntament de Barcelona
•  FGC- Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
•  Lafede.cat – organitzacions per a la justícia global 

TAULA 1 9:30 – 11:00h 
NOVES NORMATIVES EUROPEES EN LÍNIA AMB LA DE-
GUDA DILIGÈNCIA EN MATERIA DE DDHH

Els marcs de Nacions Unides, la Directiva de la UE de deguda diligèn-
cia i l’experiència del Regne Unit
OLGA MARTIN ORTEGA, Universitat de Greenwich.

Processos normatius dels casos d’Espanya i França (Projecte de llei 
de diligència deguda i Llei de Devoir de vigilance) 
ADORACIÓN GUAMÁN, Universitat de València.

Bones pràctiques en matèria de contractació pública i DDHH i la ne-
cessitat d’harmonització 
PAULINE GOTHBERG, Oficina Nacional de les Regions de Contractació Sostenible 
a Suècia, i membre del IWGEPP (Grup de Treball Internacional de Compra Pública Ètica).

PAUSA CAFÈ 11.00 - 11.30h 

TAULA 2  11.30 - 13.00h 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA EN L’ÀMBIT LOCAL

L’experiència d’ADDA en el suport a les empreses que contracten amb 
el sector públic
KRISTIN TALBOT, Associació Sueca d’Autoritats locals i Regions (SKR).

L’experiència de l’Associació Catalana de Municipis
VICTOR TORRENTS, (ACM).

El model i les pràctiques de l’Ajuntament d’Oslo en matèria de con-
tractació 
STINE FOSS, Responsable de sostenibilitat i comerç ètic, Ajuntament d’Oslo, Noruega.

TALLER PRÀCTIC  13.00 - 14.00h 
COMPRA PÚBLICA SOCIALMENT RESPONSABLE: PER 
ON COMENÇAR?

Taller pràctic a càrrec de  ROCÍO MARTIN i ELIA VILASECA, Ferro-

carrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

DINAR CÀTERING   14.00 - 15.30h  

TARDA 15.30 - 17.30h 
REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL INTERNACIONAL  
SOBRE COMPRA PÚBLICA ÈTICA. 
IWGEPP (GRUP DE TREBALL INTERNACIONAL  
DE COMPRA PÚBLICA ÈTICA)

Presentació i debat dels treballs dels grups de treball: 

1.  Incidència política
2.  Harmonització
3.  Projectes conjunts

PROGRAMA



DIA 2  -   17  novembre  2022 

SESSIONS TEMÀTIQUES APLICADES

TAULA 3 9.30 – 10.30h 
VEHICLE ELÈCTRIC, ELECTRÒNICA JUSTA  

La licitació de vehicles elèctrics: Protegint els drets laborals des 
de l’extracció de minerals crítics, i la manufactura de bateries i se-
miconductors
ROCÍO PANIAGUA, Responsable del programa de vehicles de baixes emissions 
d’Electronics Watch.

Presentació de l’estudi: Minerals crítics en conflicte i vehicle elèctric: 
mecanismes d’incidència des de la compra pública i noves pràcti-
ques socials 
RAÚL VELASCO-FERNÁNDEZ, Investigador de l’ICTA-UAB i Medicus Mundi.

Prioritats del Grup de Treball en compra pùblica ètica de TIC i la xar-
xa Procura+
MARA INZAINA, Técnica de Sostenibilitat, innovació i compra circular a ICLEI.

TAULA 4  10.30 - 11.30h
COMPRA PÚBLICA SOCIALMENT RESPONSABLE EN L’ÀM-
BIT SANITARI

El model de la Xarxa d’hospitals de Noruega i l’experiència del Grup 
de Treball Internacional en compra pública ética 
PIA TRULSEN, Contractació pública hospitalària, Unitat de sostenibilitat.

El grup de treball català de compra pública socialment responsable 
en l’àmbit de la salut
PAULA HORS, Consorci de Salut i Social de Catalunya. 
DAVIDE MALMUSI, Ajuntament de Barcelona.

PAUSA CAFÈ 11.30 - 12.00h 

TAULA 5  12.00 - 14.00h 
BONES PRÀCTIQUES I REPTES DE FUTUR

1.    Comerç just i compra pública: casos pràctics en l’àmbit del 
tèxtil. LaCoordi i l’Ajuntament de Badalona

2.    Els impactes econòmics, ambientals i socials en la gestió dels 
menjadors de les universitats públiques de Barcelona. Setem 
Catalunya

3.    Anàlisis de Riscos en la contractació d’aplicacions tecnològi-
ques i tecnologies de vigilancia al marc de les Smart Cities. 
Observatori d’Empreses i Drets Humans a la Mediterrània. Associ-
acions Novact i Suds 

4.   Presentació del diagnòstic de necessitats internes de l’Ajunta-
ment de Barcelona 

TANCAMENT  14.00 - 14.45h 
RELATORIA I CONCLUSIONS 

DINAR CÀTERING    14.45 - 15.45h  


