A contratación pública
estratéxica abre novas
oportunidades para que o
gasto público que se destina
á contratación de bens,
servizos e obras poida
favorecer políticas de
emprego máis xustas, a
inclusión social, a igualdade
ou o respecto ambiental.
Usar os cartos públicos para
unha contratación máis
eficiente, pero tamén máis
equilibrada socialmente e
que incida de forma positiva
nos obxectivos de
desenvolvemento social
sostible.
Como, cando, con que
consecuencias e fórmulas
son algúns dos interrogantes
que busca responder este
seminario.
Expertos académicos e da
administración achegan
visións complementarias nun
encontro especialmente
indicado para xuristas,
letrados, técnicos e cargos
públicos.

SELLO

COLOQUE
AQUÍ EL

Seminario
Científico

Contratación
pública
estratéxica
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Dirección: Alba Nogueira López
Coordinación: Isabel Diz Otero, María
Antonia Arias Martínez

Programa

Mañán
9.00. Apertura do seminario e presentación

Armela é unha rede de investigadores/as
pertencentes a diversas universidades,
institucións e organizacións sociais que nace
coa
finalidade
de
desenvolver
conxuntamente e dende unha perspectiva
multidisciplinar unha liña de investigación en
relación aos dereitos, áigualdade e ao Estado
social no contexto actual de crise económica
e de forte contracción da intervención
pública.

9.15-10.45. A contratación pública estratéxica: para
que, como. Oportunidades e problemas
José María Gimeno Feliú, Catedrático de Dereito
Administrativo U. De Zaragoza, Presidente do Tribunal
Administrativo de Contratos Públicos de Aragón.
10.45-11.15. Responsabilidade social e guías para a
contratación pública: o caso de Valencia.
Josep Ochoa Monzó, Profesor TU de Dereito
Administrativo de Alacant, Director Xeral de
Responsabilidade Social e Fomento do Autogoberno,
Generalitat Valenciana
Pausa café
11.30-12.30. As cláusulas laborais na contratación
pública
Iago Negueruela. Conseller de Traballo Illes Balears
Diana Santiago Iglesias. Profesora Contratada Doutora
de Dereito Administrativo USC
12.30-13.45. Compra pública e xestión administrativa
estratéxica
Contratación pública, pequenas empresas e economía
social .Carlos Aymerich Cano. Profesor TU de Dereito
Administrativo UdC.
A autoprovisión como alternativa máis eficiente á
externalización contractual. Unha visión estratéxica.
Carlos Amoedo Souto. Catedrático EU de Dereito
Administrativo UdC.

Tarde
16.00-16.45. A protección da igualdade
Margarita Parajó Calvo, Titular da Asesoría Xurídica do
Concello de Vigo
16.45-18.00. A compra pública verde e innovadora.
Marcos Almeida Cerreda, Profesor CD Dereito
Administrativo USC.
Juan José Pernas, Profesor TU de Dereito
Administrativo UdC, Xefe do Servizo de Medio
Ambiente Concello de Coruña

Contacto inscripcións:
Universidade de Santiago de Compostela
Avenida Mestre Mateo s/n, Campus Vida
[15782, Santiago de Compostela
881814683
alba.nogueira@usc.es
http://www.redearmela.org
Twitter: @RedeArmela
Facebook: Armela Rede Investigación

18.00. Conclusión e peche das xornadas
Inscripción gratuita ata o 20 de xuño
enviando
un
correo-e
a
alba.nogueira@usc.es.
Aforo
limitado

