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JORNADA SOBRE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOCIALMENT RESPONSABLE

Donar a conèixer les possibilitats que ofereix la normativa per fer una contractació pública socialment 
responsable.

Objectius

9.15-9.30h Presentació. Miquel Ensenyat Riutort. President del Consell Insular de Mallorca.
9.30-10.15h Aspectes legals de la contractació socialment responsable. Neus Colet Arean. Secretària de la 
Junta Consultiva de Contractació de Catalunya.
10.15-11.00h Impuls de la contractació socialment responsable a la Generalitat de Catalunya. Joan Burjats i 
Bosch. Subdirector general de Seguiment i Avaluació de la Contractació Pública de la Generalitat de 
Catalunya.
11.00-11.15h Preguntes.

11.15-11.45h Pausa.

11.45-12.30h Presentació bona pràctica Ajuntament de Barcelona Eduardo Vicente Gómez, gerent de 
districte.
12.30-13.15h Presentació bona pràctica Ajuntament de Madrid. Esther López Barceló, cap de gabinet de 
l'Àrea de Govern d'Economia i Hisenda.
13.15-13.30h Preguntes.
13.30-13.45h Clausura. Margalida Puigserver Servera. Consellera executiva de Benestar i Drets Socials del 
Consell Insular de Mallorca.

Continguts

Personal tècnic i jurídic i responsables polítics de totes les administracions públiques de 
Mallorca, amb preferència per a responsables polítics d'Hisenda, Infraestructures i Serveis 
Socials i personal de Secretaria, Intervenció i serveis de contractació.

Persones destinatàries

Dia 21 d'abril de 9:00 a 14:00 horesHorari

PARC DE TECNOLOGIES AMBIENTALS (SALA TIRME)Lloc 

Inscripcions a) A través del Portal del Personal de l'IMAS
b) Al Registre General de l'IMAS
c) A través de qualsevol de les formes que es preveuen en la Llei 30/92
Les sol·licituds del personal del Consell de Mallorca s'han de tenir en compte sempre que hi hagi places 
vacants.

Període d'inscripció del 04/04/2016 al 15/04/2016. No s'admetran sol·licituds fora d'aquest termini

La llista de persones admeses es publicarà a la intranet de l'Institut a partir de dia 19/04/16

Al final del curs l'alumnat ha de fer una prova d'aprofitament. Si no la supera, l'alumne obté el certificat d'assistència. Per optar al certificat del 
curs ha d'haver assistit com a mínim al 90% de les hores lectives en el cas dels cursos de 10 hores i com a mínim al 80% de les hores lectives
en els cursos de més de 10 hores.
Les persones sol·licitants han de tramitar personalment el permís del seu superior per poder assistir al curs quan coincideixi amb la seva 
jornada laboral. La inscripció al curs implica acceptar aquestes condicions.
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El personal de les altres administracions públiques ens poden inscriure al següent enllaç: http://goo.gl/forms/vCK9E3TTeu
Es publicarà  la llista de persones admeses a la web del Consell.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE TIRME
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