4es JORNADES DE COMPRA PÚBLICA SOCIALMENT RESPONSABLE

INSCRIPCIONS A:
http://scur.cat/M2KC2M

L’obligació de garantir
els drets humans en les
cadenes de subministrament
en un món globalitzat
23 i 24
de

novembre
de 2021

Organitzen:

de 9h a 13.45h

El dia

23 en format virtual,
el 24 en format híbrid

(Presencial a la sala d’actes de l’edifici vèrtex
del campus nord de la UPC
(plaça d’Eusebi Güell, 6) i també Virtual)

Amb el suport financer de:

PRESENTACIÓ
La protecció dels drets humans
és una obligació dels poders públics que ha
de ser salvaguardada.
Les crisis múltiples que s’han generat i agreujat arrel de la pandèmia del COVID19 han creat una major pressió sobre els drets
laborals econòmics, socials, culturals i ambientals i sobre la vulneració de drets humans de milions de persones al Sud Global.
Les afectacions en les cadenes de subministrament de múltiples sectors han fet evident que és urgent treballar col·lectivament per a prevenir els abusos comesos contra els drets de les
persones -incloent-hi la perspectiva de gènere- i contra el medi
natural, i que és imprescindible protegir la biodiversitat, la multiculturalitat i els drets territorials.
Actualment existeixen diverses iniciatives de les organitzacions
de la societat civil i d’organismes multilaterals i institucions locals i nacionals, per a fer complir de manera vinculant la Deguda Diligència sobre els drets humans en les cadenes de subministrament globals. Des d’aquest punt de partida, aquestes
Jornades busquen reflexionar sobre com avançar per fer front a
aquests reptes des de la contractació pública. Així que ens preguntem: com es pot concebre des de l’inici dels processos de
contractació la protecció dels drets humans per tal de garantir
que els Estats i les empreses compleixin amb la seva obligació?
Quin paper juga el seguiment del contracte en aquest procés?
D’altra banda, també reivindiquem la importància d’introduir
les finances ètiques en les institucions i l’administració
pública, per tal de desarmar les polítiques finance-

res i avançar cap a un procés de desvinculació de la banca
armada, és a dir, de les entitats financeres que es beneficien del negoci de la guerra. És per això que es dedicarà una atenció especial a tractar els avenços en
l’àmbit de la recerca i la incidència política que ha fet
la campanya banca armada els darrers anys. També es donarà veu a les administracions públiques i
les entitats de finances ètiques perquè comparteixin
experiències i bones pràctiques dels darrers quatre
anys, enllaçant amb les jornades que es van fer l’any
2017. Finalment, es posarà sobre la taula els reptes i els
compromisos de cadascun dels actors implicats.
Aquestes 4es Jornades de Compra Pública Socialment Responsable serviran per tractar aquestes qüestions i moltes d’altres.
Les jornades tindran lloc els dies 23 i 24 de novembre. Es podran seguir online els dos dies a través de la plataforma Zoom
(es facilitarà l’enllaç un cop feta la inscripció) i comptaran amb
traducció simultània al castellà per aquelles intervencions que
es realitzin en català o anglès.
Així mateix, el dimecres 24 la jornada es realitzarà de forma
presencial a la Sala d’Actes de l’edifici vèrtex del campus nord
de la UPC (pl. Eusebi Güell, 6). Per les persones que assisteixin
presencialment no hi haurà traducció simultània del català al
castellà.

PROGRAMA
DIMARTS

23 de novembre de 2021

9:00h - 13:45h

EL SEGUIMENT DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA:
REPTES, EINES I BONES PRÀCTIQUES

9:00h - 9:15h

BENVINGUDA I INTRODUCCIÓ A LES JORNADES

Presentació de l’experiència de Gant (Bèlgica)
CHRISTOPHE RAMONT, Tècnic de l’equip de Solidaritat Internacional a la ciutat
de Gant, Bèlgica.

Moderació: Luigi Caranci, Representant de REAS .

11:15h - 11:30h
PAUSA

CARME GUAL, Directora de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
(ACCD) - Generalitat de Catalunya.

11:30h - 12:00h

DAVID LLISTAR, Director de Justícia Global i Cooperació Internacional - Ajuntament

Electrònica: què és la reparació del treball forçós? Lliçons del cas de
Cal-Comp, Tailàndia
BJÖRN CLAESON, Director d’Electronics Watch.

de Barcelona.

9:15h - 10:15h
OBLIGACIONS I REPTES DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA
EN UN MÓN GLOBALITZAT
L’obligació de prendre mesures i la coherència amb les altres polítiques
CARLA CANAL, Tècnica referent de Coherència de Polítiques Públiques – Ajuntament de Barcelona.

Sectors i afectacions més greus al Sud Global en les cadenes de producció i subministrament
OLGA MARTÍ, Catedràtica i investigadora principal del grup de recerca Business, Hu-

Moderació: Judith Talvy, Tècnica de SETEM Catalunya.

12:00h - 12:30h
Ecolocal: la nova certificació per a la compra pública ecològica i de
proximitat als menjadors escolars de Catalunya
YAGO CALBET, Coordinador de la XAMEC.

man Rights and the Environment (BHRE) - Universitat de Greenwich.

Presentació de l’informe “Els impactes econòmics ambientals i socials
en la gestió dels menjadors universitaris”
ONDITZ PORTABELLA, Tècnica d’Opcions.

LAURA TREVIÑO, Projecte SAPIENS i investigadora doctoral - Universitat de Greenwich.

Moderació: Federico Dureiko, Coordinador de Justícia Alimentària Catalunya.

Moderació: Lina M. González, Coordinadora Odhe i Campanya 99,3% Responsable – NOVACT.

SEGUIMENT PER GARANTIR EL COMPLIMENT DE LES CONDICIONS DEL CONTRACTE PER TAL DE PRESERVAR LA PROTECCIÓ DELS DRETS HUMANS EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA

10:15h - 11:15h
Anàlisi d’un model de referència. La contractació del subministrament
d’uniformitat de FGC: incorporació de mecanismes que permeten assegurar la protecció dels Drets Humans en el sector tèxtil
ROCÍO MARTÍN, Responsable d’Assessoria Legal – Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

12:30h - 13:30h
TALLER PARTICIPATIU: REPTES I COMPROMISOS DEL
SEGUIMENT DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA
Moderació: Sara Garrido, Tècnica Oficina de Cooperació al Desenvolupament- Diputació de Barcelona.

CONCLUSIONS I TANCAMENT DEL DIA 13:30h - 13:45h

DIMECRES

24 de novembre de 2021

9:00h - 13:45h

DESARMEM LES POLÍTIQUES FINANCERES: 4 ANYS
DESPRÉS, QUÈ HEM APRÈS?

9:00h - 9:05h

BENVINGUDA
JOSEFINA ANTONIJUAN, Vicerectora de responsabilitat social i igualtat, UPC.

09:05h-10:20h
AVENÇOS DE LA CAMPANYA BANCA ARMADA

Bones pràctiques i avenços de l’Ajuntament de Barcelona
JORDI AYALA, Gerent de Pressupostos i Hisenda- Ajuntament de Barcelona (online).
Bones pràctiques i avenços de les entitats de finances ètiques
RAIMON GASSIOT, representant de Coop57.
Representant de Fiare.

Moderació: Rocío Martín, Responsable d’Assessoria Legal- Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya (FGC).

11:45h - 12:15h

Introducció sobre la campanya Banca Armada
EDU ARAGÓN, Tècnic de Banca Armada - Centre Delàs.

PAUSA

Presentació de l’informe “Finançament de les armes de la guerra del
Iemen”
GEMMA AMORÓS, Tècnica de Banca Armada - Setem Catalunya.

REPTES I COMPROMISOS: COM SEGUIR ENDAVANT

Presentació del protocol de municipis lliures de banca armada
SERGI SALAVERT, Tècnic de Banca Armada - FETS.

Introducció general i contextualització
YAGO ÁLVAREZ, Economista i periodista - El Salto Diario.

Presentació de la “Guia per la contractació pública de serveis financers ètics i solidaris”
MARC BECAT, Investigador-col·laborador de FETS.

Reptes i compromisos de les administracions públiques i l’Ajuntament
de Barcelona
CARLA CANAL, Tècnica de coherència de polítiques - Ajuntament de Barcelona.

Moderació: Nina González, Coordinadora de FETS .

Reptes i compromisos de la campanya Banca Armada.
KOLDOBI VELASCO, Representant de la campanya Banca Armada (online).

10:20h - 10:30h
PAUSA

10:30h - 11:45h
BONES PRÀCTIQUES DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES: EN QUÈ HEM AVANÇAT DESPRÉS DE 4 ANYS?
Bones pràctiques i avenços de les administracions públiques
JULIÁN MORENO, Interventor municipal.

12:15h - 13:30h

Reptes i compromisos de les entitats de finances ètiques.
JORDI IBÁÑEZ, Director de la Fundación Finanzas Éticas.
Moderació: Yago Álvarez, Economista i periodista - El Salto Diario.

CONCLUSIONS
I CLAUSURA DE LES JORNADES

13:30h - 13:45h

CARME GUAL

OLGA MARTÍN

Directora de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya (ACCD) des de setembre de
2017. Llicenciada en Dret i Postgrau en Ciència Política per la
Universitat de Barcelona, és experta en representació i comunicació institucional. Entre els anys 1998 i 2000, assessora tècnica
del Districte XI del departament de cooperació de l’Ajuntament
de Barcelona, càrrec des d’on va gestionar projectes de cooperació internacional i solidaritat relacionats amb el conveni
de col·laboració entre Gaza City, Tel Aviv i Barcelona, així com
amb Turquia i Sarajevo. Actualment és membre del Grup d’Experts en ODS i Educació Superior de la GUNi.

Olga Martin-Ortega és Catedràtica de Dret Internacional en la
Facultat de Dret de la Universitat de Greenwich. És experta en
empreses multinacionals i DDHH, reconstrucció, postconflicte
i justícia transicional, així com contractació pública. En l’actualitat és coordinadora del International Learning Lab on Procurement and Human Rights i membre del projecte Horizon 2020
SAPIENS- Sustainable Procurement. Treballa amb la Unitat de
Prevenció d’Esclavitud Moderna del Home Office Britànic, i ha
estat consultora en matèria d’esclavitud moderna, cadena de
subministrament, diligència deguda i contractació pública per
a l’OSCE, OIT, Parlament Europeu i Nacions Unides.

DAVID LLISTAR

LAURA TREVIÑO

Director de Justícia Global i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Barcelona. Llicenciat en ciències físiques per la UB i
doctor per la UPC amb una tesi sobre relacions internacionals
i cooperació. Ha treballat en diverses universitats, organitzacions i governs. Destaca el seu pas per l’Observatori del Deute en
la Globalització (ODG) en el marc de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat a la UPC, del qual n’ha estat cofundador i coordinador. Destaca també el seu pas com a representant a l’Equador
de l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament
de la Generalitat de Catalunya.

És advocada i especialista en DDHH, compta amb MSc en
desenvolupament sostenible per la LSE-Londres i actualment
és doctoranda en la Universitat de Greenwich al Regne Unit on
investiga contractacions públiques sostenibles i drets humans
com a part del projecte SAPIENS. El seu treball s’ha enfocat en
la contractació pública sostenible, particularment per al desenvolupament d’infraestructura i la implementació de la responsabilitat de les empreses de respectar drets humans. Ha col·laborat amb diferents iniciatives i agències de Nacions Unides
a Tanzània, Països Baixos, Camerun i Llatinoamèrica. Compta
amb diverses publicacions en contractació d’emergència, contractació pública sostenible per al desenvolupament d’infraestructura, pobles i comunitats indígenes i conducta empresarial
responsable.

CARLA CANAL
Politòloga i màster en gestió de polítiques públiques i cooperació internacional, ha treballat en l’àmbit de la coherència de
polítiques públiques pel desenvolupament sostenible tant a
la Generalitat de Catalunya com actualment a l’Ajuntament de
Barcelona. Anteriorment ha treballat en projectes de cooperació internacional i educació pel desenvolupament a diferents
organismes. Actualment treballa a la Direcció de Justícia Global
i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Barcelona.

ROCIO MARTÍN
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra l’any 1999
i advocada en exercici des de l’any 2001. Experta en contractació pública des de fa més de 20 anys, ha treballat com a Cap
de Coordinació Jurídica en les empreses públiques de
l’Ajuntament de Barcelona: Barcelona de Serveis Municipals, SA i Cementiris de Barcelona, SA.

L’any 2018 es va incorporar a Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya com a Responsable de l’Assessoria Legal, formant
part, també, del Comitè de Responsabilitat Social, des del qual
impulsa el model de contractació socialment responsable de
l’entitat. És membre, també, del Comitè de Contractació de les
entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

CHRISTOPHE RAMONT
Treballa a l’equip de solidaritat internacional a la ciutat de Gant
(Bèlgica) des del 2016. Un dels principals objectius de l’equip
és promoure el comerç just a la ciutat mitjançant activitats de
sensibilització i de la promoció de la contractació pública ètica.
Gant decidir centrar-se en la promoció del tèxtil ètic i just des
del 2014, al tenir una forta història del sector tèxtil a la ciutat.
Al 2018 varen guanyar el Premi Europeu per les Ciutats de Comerç Just i Ètic amb una guia per orientar els compradors sobre
l’obtenció de roba sostenible. I a nivell municipal també han
intentat apostar per roba de treball socialment responsable,
mitjançant un procés de diàleg i interacció amb els proveïdors.

BJÖRN CLAESON
Amb seu a Suècia, Björn Claeson és director d’Electronics
Watch, una organització de monitoratge independent que ajuda les organitzacions del sector públic a col·laborar per a protegir els drets de les persones treballadors en les seves cadenes
de subministrament de productes electrònics. Björn té més de
20 anys d’experiència en la contractació pública i els drets laborals en les cadenes de subministrament globals. Ha treballat
als Estats Units, coordinant la promoció nacional destinada a
utilitzar els diners dels contribuents per a protegir els drets dels
i les treballadores en les cadenes de subministrament globals.
Té formació en antropologia cultural amb un doctorat a la Universitat Johns Hopkins.

YAGO CALBET
És politòleg de formació i s’ha dedicat al foment de
l’agroecologia des de l’àmbit professional i activis-

ta. Després de 5 anys treballant de tècnic agroecològic
a l’Ajuntament de Cardedeu, actualment coordina la Xamec i el nou projecte de certificació Ecolocal, que permetrà
fer un impuls a la compra pública ecològica i de proximitat
en restauració i col·lectivitats educatives.

ONDITZ PORTABELLA
Tècnica experta en compra pública responsable a OPCIONS. Llicenciada en Ciències Polítiques i d’Administració a la UPF, ha cursat estudis de màster en psicologia
social i ambiental(UB), i desenvolupament, cooperació
i acció comunitària (URLL). Ha acompanyat organitzacions del sector privat i públic en l’avaluació d’impacte
de programes educatius i a la incorporació de consideracions ambientals, socials i de bon govern a la presa de
decisions.

EDU ARAGÓN
Graduat en Comptabilitat i Finances i postgrau en Economia
Solidària. Actualment, és tècnic de projectes i investigador sobre qüestions relacionades amb el finançament de les armes al
Centre Delàs d’Estudis per la Pau i co-coordinador de la Campanya Banca Armada des de 2019. És activista de la Campanya i
per les finances ètiques des de 2016.

GEMMA AMORÓS
Tècnica de la campanya Banca Armada a SETEM Catalunya. De
formació Educadora Social, Antropòloga i amb un màster en investigació etnogràfica, teoria antropològica i relacions interculturals. Des de l’any 2012 forma part del Centre Delàs d’Estudis
per la Pau com a investigadora en les àrees de política de defensa, militarització de la societat i exportacions d’armes.

SERGI SALAVERT
Llicenciat en Economia i Postgrau en Comptabilitat. Vinculat al món de la cooperació internacional i el desen-

volupament des de la Universitat, on va començar de voluntari i va treballar com a tècnic de cooperació a la Fundació
Autònoma Solidària. Des de 2011 vinculat a les finances ètiques
i cooperatives. Actualment treballa a FETS i Oikocredit.

MARC BECAT
De Perpinyà i Barcelona, és graduat en filosofia i economia per
la Universitat d’Economia i comerç de Grenoble (2017) i doble-Màster en Economia solidària i Relacions internacionals
per la Universitat de Grenoble i de París. Ha treballat en finançament de cooperació internacional a Barcelona i en finances
ètiques a París (Finansol). Col·labora amb el diari La Directa
en la secció d’economia i d’internacional. Des de gener 2021,
col·labora amb FETS-Finançament Ètic i Solidari en un projecte
d’investigació sobre el rol de les AAPP catalanes en l’impuls de
les finances ètiques a través de la contractació pública.

JULIÁN MORENO
Llicenciat en Dret per la Universitat de Sevilla i Secretari-Interventor de l’administració local des del 2010. Militant d’Anticapitalistas, va ser regidor de l’Ajuntament de Sevilla i diputat
provincial amb Participa Sevilla del 2015 al 2019. Recentment
ha treballat com a coordinador de l’equip del conseller de la
Cambra de Comptes d’Andalusia Daniel Albarrasí. Interès i dedicació professional en matèries com els pressupostos públics,
l’auditoria i avaluació de polítiques públiques, així com el dret
administratiu local. Intel·lectualment inquiet, ecosocialista, feminista i revolucionari.

JORDI AYALA
Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials, en ciències
polítiques i sociologia i en dret. Ha estat Responsable de control
i gestió de la informació econòmica i financera de la Generalitat
de Catalunya. També ha estat Coordinador de Serveis Generals
(Deute internacional i derivats) a la Direcció General de Política
Financera també de la Generalitat de Catalunya.

YAGO ÁLVAREZ
Activista, economista i periodista. L’any 2014 va fundar el mitjà
d’economia crítica i social El Salmón Contracorriente que més
tard va passar a unir-se amb altres mitjans per a formar el mitjà
El Salto, on és coordinador de la secció d’economia. Ha participat en moviments socials com la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda o la Plataforma contra los paraísos fiscales. A
més d’organitzacions com SETEM o Economistes sense Fronteres. Va publicar el llibre “Desxifra el teu deute. Guia d’auditoria
ciutadana municipal” i va ser director i guionista del documental “Qui ha hipotecat el meu ajuntament?”.

KOLDOBI VELASCO
Participant de REDESSCAN, Baladre, Alternativa antimilitarista-Moc/ADNV, la IRG (Internacional de Resistents a les Guerres),
la Red Canaria por los Derechos de las personas migrantes, i
tot allò que busqui esquerdar aquest sistema i treure llums en
els racons més foscos. Laboralment dedicada a investigar per
a transformar, a ser formadora en la Universitat de Las Palmas
de Gran Canaria en Treball Social i Educació -com a docent associada a temps parcial tirant a precària- i a cuidar processos
emancipatoris.

JORDI IBÁÑEZ
Director de la Fundación Finanzas Éticas. Diplomat en Ciències
Empresarials a la Universitat de Barcelona amb Especialització
en Direcció d’Entitats sense Ànim de Lucre. Per altra banda, actualment faig de professor extern sobre la matèria de finances
ètiques a diferents universitats d’Espanya. Anteriorment, he
treballat com a responsable de Desenvolupament de Fiare Banca Etica a la Zona Mediterrània (2007-2017) i prèviament com a
responsable del departament comercial i de comunicació de la
Fundació Formació i Treball de Càritas Diocesana de Barcelona.
També he estat coordinador d’Oikocredit Catalunya i tècnic en Microcrèdits de la Fundació Un Sol Món de Caixa
Catalunya.

