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Administracions públiques,
Universitats i Societat Civil
avançant juntes per a la
coherència de polítiques
de respecte als drets humans
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La responsabilitat dels continguts
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organizadores exclusivament

PRESENTACIÓ
L’aprovació dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) i l’impuls a la
nova Agenda 2030 impliquen un esforç compartit de transformació de tots els països i actors i es converteix en una oportunitat per avançar cap a la coherència de polítiques. L’agenda internacional posa especial èmfasi en la defensa i promoció dels
drets humans, l’equitat de gènere i la lluita contra l’actual crisi
climàtica com alguns dels elements estructurals que dificulten
aconseguir l’objectiu de la justícia global. Tot això interpel·la
als Estats i a les empreses com a actors involucrats a garantir el
compliment dels drets humans com diuen des de 2011 els Principis Rectors d’Empreses i Drets Humans de Nacions Unides.
L’Agenda 2030 identifica, a més, la contractació pública com a
peça clau per a l’impuls cap a una producció i un consum sostenibles i una economia més inclusiva; i, des de fa anys, s’assumeix que la compra pública té un gran potencial com a mecanisme per promoure el respecte dels drets humans per part de
les empreses transnacionals i la coherència de les administracions.
No obstant això, les organitzacions de justícia global de la societat civil a Catalunya són coneixedores que el poder d’actuació
de les grans empreses transnacionals continua suposant una
greu amenaça per al compliment dels drets humans i la gestió
sostenible dels recursos naturals, especialment en contextos
de conflicte i en contextos socials desiguals i empobrits, tant al
Sud com al Nord Global.
Administracions públiques i organitzacions de justícia global
col·laborem estretament des del 2012 en el Grup de Compra
Pública Socialment Responsable per donar continuï–
tat al procés social en el qual s’està avançant per

a incorporar la compra pública ètica com a peça imprescindible per a la coherència de polítiques en l’àmbit de
les administracions. És en aquest marc que sorgeix la
proposta de les jornades de formació, les quals es dirigeixen a totes aquelles persones interessades o involucrades en tot el cicle relacionat amb la contractació
pública i la protecció efectiva dels drets humans en
l’àmbit global.
A més, en aquestes terceres jornades, ens hem aliat
amb l’àmbit universitari, el qual ha mostrat interès per
posar la contractació pública socialment responsable
sobre la taula i començar a teixir aliances per a treballar-la. Per aquest motiu, en moltes de les taules hi intervenen
ponents i es tracten exemples concrets relacionats amb aquest
àmbit concret.
Les jornades de formació serviran per reflexionar sobre el principi d’integritat en la contractació pública i, per a això, abordarà
sectors determinants en l’impacte extraterritorial de les empreses –com són l’electrònica, l’alimentació i la salut–; donarà a
conèixer els avenços en l’àmbit internacional i nacional en els
instruments que milloren la transparència i la sistematització
de les vulneracions de drets humans; i presentarà exemples de
bones pràctiques en l’adquisició d’equipaments per als serveis
públics de salut i neteja, entre altres.
Les jornades, que tindran lloc els dies 10 i 11 de desembre, es
faran a través de la plataforma Zoom (es facilitarà l’enllaç un
cop feta la inscripció) i comptaran amb traducció simultània al
castellà per a aquelles intervencions que es facin en català o en
anglès.

PROGRAMA

DIJOUS

10 desembre 2020

10.15 - 11.15h
MÉS ENLLÀ DE LES CLÀUSULES SOCIALS:
DRETS HUMANS, CONTRACTACIÓ PÚBLICA I EXTRATERRITORIALITAT

9.00 - 12.30h

9.00 – 9.45h
BENVINGUDA I INTRODUCCIÓ A LES JORNADES
La importància de la contractació pública socialment responsable
com a política pública
MERCÈ CORRETJA, directora general de Contractació Pública – Generalitat de

Integritat, drets humans i empreses en la contractació Pública
FERNANDO ACUÑA, expert en Contractació Pública.
Reptes de les eines internacionals sobre afectacions als drets humans per part de les empreses. Llistat de les Nacions Unides i la seva
relació amb la contractació pública
LINA M. GONZÁLEZ, coordinadora Odhe i Campanya 99,3% Responsable – NOVACT
Moderació: Carla Canal, tècnica referent de Coherència de Polítiques Públiques – Ajuntament de Barcelona.

Catalunya.

La compra responsable a les universitats: un deure essencial en el
marc de l’Agenda 2030
JORDI SARDÀ PONS, vicerector d’Economia – Universitat Rovira i Virgili (URV).

11.15 - 11.30h
PAUSA

Moderació: Jofre Güell, técnic d’Educació per a la Justícia Global – Fundació Autònoma
Solidària (FAS).

11.30 - 12.15h

9.45 - 10.15h

EL PAPER DE LES INSTITUCIONS I ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES SOBRE LES PRÀCTIQUES AGROALIMENTÀRIES: LA COMPRA I LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA COM A
PALANCA DE CANVI O REPRODUCCIÓ DE MODELS

ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I
LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA
La coherència de polítiques i la contractació pública socialment responsable, claus en l’assoliment de l’Agenda 2030
NATALIA MILLÁN, professora de Ciència Política i de l’Administració – Universitat
Complutense de Madrid (UCM).

Una metodologia de càlcul de l’indicador 12.7
DANIEL MORRIS, assessor sobre drets humans i empreses – Institut Danès de Drets

JOSEP ESPLUGA, professor del Departament de Sociologia i co-director del Postgrau en Dinamització Agroecològica Local – Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
SILVIA LARRAÑETA, coordinadora de Promoción y Compra Pública – Consejo de
Producción Ecológica de Navarra (CPAEN-NNPEK).
Moderació: Ernest Gutiérrez, tècnic de l’Àrea d’Economia i Drets Socials, Justícia Ambiental i Sobirania Alimentària – Observatori DESC .

Humans (DIHR).
Moderació: Carme Gual, directora – Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).

12.15 - 12.30h
TANCAMENT DEL DIA

DIVENDRES

11 desembre 2020

9.30 - 12.30h

9.30h
INTRODUCCIÓ GENERAL A LA JORNADA
LAURA FELIU, degana de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia – Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB).

Els impactes ocults dels productes de neteja: Oli de palma als productes de neteja
SARA MINGORRÍA, investigadora a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
(ICTA) – Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Moderació: Marga Barceló, cap de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament – Diputació de Barcelona.

9.45 - 10.30h
ÉS POSSIBLE FER EL SECTOR DE L’ELECTRÒNICA MÉS
JUST?
Contractació sostenible a la Universitat d’Edimburg i col•laboració
amb Electronics Watch
PETER HAYAKAWA, tècnic de Polítiques de Compres – Universitat d’Edimburg.
Les clàusules socials als Acords Marc de l’ACM i la seva aplicabilitat
VÍCTOR TORRENTS, cap de l’Oficina de seguiment de la Central de Compres – Associació Catalana de Municipis (ACM).

Moderació: Jaume Garcia Soler, director de l’Àrea de Bon Govern, Assessoria Jurídica i
Contractació – Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) / SETEM Catalunya.

11.15 - 11.30h
PAUSA

11.30 - 12.00h
L’EXPERIÈNCIA DE SUÈCIA: COL·LABORACIÓ I SEGUIMENT FINS I TOT EN CONTEXT COVID:
KATHLEEN MCCAUGHEY, responsable de Cadenes de Subministrament Sostenibles de la Regió d’Estocolm – SKL Kommentus.
Moderació: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

10.30 - 11.15h
DE LA INCLUSIÓ DE CLÀUSULES SOCIALS I AMBIENTALS
CAP ALS IMPACTES EXTRATERRITORIALS DE LA CADENA
DE SUBMINISTRAMENT DE LA NETEJA
Avenços i reptes de l’Acord Marc de Neteja de la Generalitat de Catalunya
PILAR BALDELLOU, responsable tècnica i d’Estudis de la Comissió Central de Subministraments – Direcció General de Contractació Pública, Generalitat de Catalunya.

12.00 - 12.30h
CONCLUSIONS I TANCAMENT DE LA JORNADA: Reptes de
seguiment de la contractació Pública Socialment Responsable
ROCÍO MARTÍN CORREA, responsable d’Assessoria Legal – Ferrocarrils de la

Generalitat de Catalunya (FGC).

CARME MIRALLES, vicerectora de Campus, Sostenibilitat i Territori – Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB).

MERCÈ CORRETJA
Directora General de Contractació Pública, llicenciada i doctora
en Dret per la UB i màster en Dret Públic de Catalunya per la
UAB. És advocada de la Generalitat en excedència i hi ha desenvolupat diversos càrrecs, entre els quals el de Subdirectora General de l’assessoria jurídica del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el de Subdirectora General de serveis
consultius i coordinació del Gabinet Jurídic de la Generalitat
de Catalunya. Va ser Cap de l’Àrea de Desenvolupament Estatutari i Cap de l’Àrea d’Investigació a l’Institut d’Estudis Autonòmics. Ha estat professora associada de la UPF i de la UB i
també ha impartit docència a ESADE i per a funcionaris públics
en l’àmbit de la contractació pública i del dret europeu.

JORDI SARDÀ PONS
Llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona, llicenciat en Economia per la UNED i doctor en Economia per
la Universitat d’Alacant. Va treballar sis anys com a professor
titular d’ensenyament de secundària i és professor titular del
Departament d’Economia des del 1991. També ha estat professor associat a la Bergische Universität Wuppertal (Alemanya).
Les seves principals línies de recerca són la política monetària,
la formació de la taxa de canvi, el turisme i temes relacionats
amb l’economia submergida. Per poder dur a terme les seves
recerques ha gaudit de diverses beques per part de la Fundació
Privada Reddis, la DAAD (Deutscher Akademischer Austausch
Dients) i el Kommerzbank per a estades breus a Anglaterra (Londres) i Alemanya (Chemnitz, Cottbus, Münster i Wuppertal). A
més de la seva activitat acadèmica, és autor de diversos estudis
sobre la problemàtica de l’economia submergida, com els encarregats pel sindicat de tècnics d’Hisenda (GESTHA), el Parlament de Navarra i el Govern de La Rioja. En l’àmbit
de la gestió, ha estat secretari del Departament
d’Economia (2006-2009),

de la Facultat d’Economia i Empresa (2012-2015) i un altre cop
del Departament d’Economia (2017-2018).
Actualment, és el Vicerector d’Economia de la Universitat Rovira i Virgili (URV), i en aquest càrrec assumeix les competències
respecte al pressupost, l’administració del patrimoni, la proposta de programació econòmica plurianual, el Pla d’inversions
universitàries, les infraestructures, la gestió dels serveis administratius i el Pla marc mediambiental.

NATÀLIA MILLÁN
Doctora en Ciència Política per la Universitat Complutense de
Madrid (Premi extraordinari de Tesi Doctoral 2013), Màster d’Estudis Contemporanis a Amèrica Llatina i Màster en Desenvolupament i Ajuda Internacional per la Universitat Complutense de
Madrid. Actualment, és professora de Ciència Política de l’UCM i
investigadora i consultora en temes de desenvolupament humà
sostenible. A més, imparteix docència en diversos màsters i estudis de doctorat a Espanya. Els seus àmbits d’investigació i docència es relacionen amb la teoria del desenvolupament i la ciència política. Ha realitzat diverses investigacions en els estudis
de desenvolupament, a Espanya i a la Unió Europea, i ha dictat
classes i seminaris en molts i diversos cursos de grau i postgrau.

DANIEL MORRIS
Expert en drets humans i empreses i treballa en l’Institut Danès de Drets Humans. Té formació acadèmica en dret i drets humans. Treballa per donar suport Estats, institucions nacionals
de DH i altres institucions interessades rellevants per integrar
els DH a la contractació pública. Recentment va escriure ‘Impulsar el canvi a través de la contractació pública: Eines de drets
humans per a professionals i responsables de la formulació de polítiques’ i està donant suport al PNUMA en el
desenvolupament de la metodologia de l’indicador
12.7.1 dels ODS.

FERNANDO ACUÑA
Jurista, Màster en Dret de la Unió Europea i Màster en Relacions
Internacionals i Comerç Exterior. Expert en contractació pública,
dret administratiu, drets humans i dret internacional. Actualment
és tècnic d’administració General en el Departament de Contractació i Compres de l’Ajuntament de Cadis.
Ha exercit com a assessor jurídic en el Congrés dels Diputats en
matèria de contractació pública, funció pública, règim jurídic de
les AAPP, dret pressupostari i financer, dret parlamentari, transposició de directives i dret constitucional. Ha treballat com a consultor i expert en matèria de contractació pública, en desenvolupament socioeconòmic local i dret i finançament comunitari per
a diferents ens del sector públic a nivell local, regional o estatal.

LINA MARÍA GONZÁLEZ
Doctora en Sociologia de la Universitat de Barcelona i historiadora de la Universitat Nacional de Colòmbia. Ha enfocat les seves recerques en els moviments socials sindicalistes, camperols
i indígenes, especialment. També s’ha especialitzat a analitzar
les dinàmiques de la violència paramilitar i la privatització de
l’ús de la força/seguretat per agents no estatals. El treball de
recerca acadèmica l’ha combinat amb la coordinació i gestió de
projectes en organitzacions del tercer sector enfocats a analitzar la problemàtica de les afectacions de les Empreses Transnacionals en els Drets Humans. Actualment, a Novact, coordina
els projectes de compra pública i el ODHE /Shock Monitor.

JOSEP ESPLUGA
Doctor en sociologia, llicenciat en ciències polítiques i màster en salut laboral. Actualment és professor associat
del Departament de Sociologia de la Universitat

Autònoma de Barcelona. Investigador de l’Institut de Polítiques Públiques i Govern (IGOP), del Grup de Recerca
sobre Agricultura, Ramaderia i Alimentació en la Globalització (ARAG-UAB) i codirector del Postgrau en Dinamització
Agroecològica Local de la UAB. Entre els seus camps de
recerca destaquen les relacions entre salut, treball, medi
ambient i territori, amb especial atenció a la percepció
social dels riscos tecnològics, els conflictes socioambientals i l’agroecologia i el desenvolupament rural.

SILVIA LARRAÑETA
Enginyera tècnica agrícola per la Universidad Pública de Navarra, llicenciada en Ciències ambientals per la
Universidad de Granada i Mestratge en “Agroecología: un
enfoque para la sustentabilidad rural” per la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), la Universidad de Córdoba (UCO)
i la Universidad Pablo Olavide de Sevilla (UPO). Actualment és
Coordinadora de Promoción y compra pública del Consejo de
Producción Ecológica de Navarra (CPAEN-NNPEK), ha format
part del grup impulsor projecte Hemengoak per a una alimentació saludable i sostenible a les escoles infantils municipals de
Pamplona-Iruña, del Grup de Compra Pública Navarra/Erosketa
Publikoa Nafarroan, així com en diversos projectes d’assessorament i formació en l’àmbit de la sostenibilitat ambiental, agroecologia, circuits de comercialització i ocupació al sector agrari.

PETER HAYAKAWA
Tècnic de política de compres a la Universitat d’Edimburg on
ajuda a que les adquisicions públiques abordin els drets de les
persones treballadores, l’emergència climàtica i a promoure un
creixement inclusiu regional. Abans d’unir-se a la Universitat,
Peter va col·laborar amb el Centre de Recerca d’Economia i Política a Washington, D. C.

VICTOR TORRENTS
Enginyer industrial, especialitat organització industrial. Ha exercit la seva carrera professional durant 20 anys en una reconeguda associació empresarial com a director dels serveis d’informació i assessorament a les empreses i actualment exerceix com a
cap de l’oficina de gestió de contractes de l’Associació Catalana
de Municipis codirigint la Central de compres del món local.

PILAR BALDELLOU
Enginyera industrial per la Universitat de Saragossa, llicenciada
en Tecnologia de Fabricació per la Universitat de Galway (Irlanda), postgrau en Enginyeria del Medi Ambient pel Centre Politècnic Superior de la Universitat de Saragossa i tècnica superior en
Prevenció de Riscos Laborals per l’Institut Tecnològic d’Aragó. És
funcionària del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, enginyeria industrial. Prèviament havia desenvolupat la
seva carrera professional en la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat i en l’àmbit
privat de la consultoria empresarial i actualment és responsable
Tècnica i d’Estudis de la Direcció General de Contractació Pública.

SARA MINGORRÍA
Investigadora postdoctoral en l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB). És Llicenciada en Ciències Ambientals per la UAM (Espanya) i PUC (el Brasil), Màster en Economia Ecològica i Doctora
en Estudis Ambientals per la UAB (Espanya). El seu doctorat es
va centrar en els conflictes de l’oli de palma i la canya de sucre a
Guatemala. Va formar part de l’equip que va realitzar documentals sobre conflictes ambientals a Centreamèrica i d’un grup de
recerca en drets humans a Amèrica Llatina i Europa. Actualment
està interessada a estudiar els conflictes ambientals a Àsia i
comparar els conflictes de la palma setrill a tot el món.

KATHLEEN MCCAUGHEY
Doble llicenciatura en dret al Canadà i a Suècia. Ha treballat
durant més de vint anys en temes de drets humans i

medi ambient per a ONGs. Actualment treballa en la contractació pública de la regió d’Estocolm, en les temàtiques de drets
humans, els drets dels treballadors i la lluita contra la corrupció.

ROCÍO MARTÍN
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra l’any 1999
i advocada en exercici des de l’any 2001. Ha treballat com advocada laboralista i va estar Cap de Coordinació Jurídica,a
l’Empresa Barcelona de Serveis Municipals durant 10 anys.
Actualment, es Responsable de l’Assessoria Legal a l’empresa
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya impulsant el Projecte d’un nou model de contractació socialment responsable. El
2019 va ser acreditada com a Directiva per l’Observatori de la
Dona, Empresa i Economia, de la Cambra de Comerç.

CARME MIRALLES
Catedràtica del Departament de Geografia. Ha fet estades a l’Escola d’Urbanisme de Venècia, a la Universitat d’Utretch, a l’Escola d’Enginyeria de París VIII i a la Universitat de Califòrnia a
Los Angeles. Ha dirigit 17 tesis doctorals en diferents programes
de la UAB (Geografia, Ciències Ambientals i Ciències Polítiques)
i en altres universitats.
En l’àmbit de la recerca, és directora del Grup de Recerca sobre Mobilitat, Transport i Territori (GEMOTT), des del qual ha fet
nombrosos treballs de recerca aplicada per a diferents administracions. També ha dirigit o participat en 34 projectes competitius nacionals i internacionals. És autora de 68 articles indexats,
59 capítols de llibre i 14 llibres.
Ha estat directora de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) i coordinadora del màster universitari en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social i sotsdirectora encarregada de temes docents
de l’ICTA. Entre el 2017 i el 2020 ha estat directora del Departament de Geografia.
Ha estat regidora d’urbanisme de l’Ajuntament de
Reus i diputada a les Corts (2000-2004).

