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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.
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https://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/document/DIHR_Toolkit_Spanish_2020.pdf
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 
•   YOYA ALCOCEBA. Directora general de Cooperació al Desenvolupament, Gene-

ralitat de Catalunya. 
•   LAIA CLAVEROL. Gerent, Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGT-

BI, Ajuntament de Barcelona.

•   ROCIO MARTÍN CORREA. Cap de l’Àrea Suport tècnic-legal en Contractació 
administrativa, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 

•   NÚRIA CARULLA. Copresidenta, Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global. 

TAULA 1 9:30 – 10:30h 
NOVES NORMATIVES EUROPEES EN LÍNIA AMB LA DE-
GUDA DILIGÈNCIA EN MATERIA DE DH
Modera: Esther Caballé i Pallares, Directora, Fundació Pau i Solidaritat CCOO Catalunya.

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

Processos normatius dels casos de França, Alemanya i Espanya.  
ADORACIÓN GUAMÁN i JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ, Universitat de València.

Aprofitar el poder de la contractació pública per a una conducta em-
presarial responsable. LENA DIESING, Analista de Polítiques, Centre per a la 
Conducta Empresarial Responsable, Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament 
Econòmic (OCDE) (online).

TAULA 2  10.30 - 11.30h 
DEGUDA DILIGÈNCIA EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA: 
LA COORDINACIÓ ENTRE ELS MODELS CENTRALITZAT I 
DESCENTRALITZAT: EL CAS DE SUÈCIA
Modera: Carla Canal Rosich, Tècnica de coherència de polítiques, Ajuntament de Barcelona.

Com aplicar els marcs internacionals en clàusules contractuals a 
nivell nacional. Central de compres i seguiment a nivell local.  
KRISTIN TALLBO, Estratega de sostenibilitat, Adda Central Purchasing Body, de 
l’Associació Sueca d’Autoritats Locals i Regions (SKR).

Coordinació, harmonització i bones pràctiques a nivell regional.  
PAULINE GÖTHBERG, Coordinadora Nacional, Secretaria de les Regions Sueques 
per a la Compra Pública Sostenible (Estocolm).

PAUSA CAFÈ 11.30 - 12.00h 

TAULA 3  12.00 - 13.00h 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA EN L’ÀMBIT LOCAL 
Modera: Octavi de la Varga Mas, Assessor projectes estratègics internacionals, Dipu-
tació de Barcelona.

L’experiència de l’Associació Catalana de Municipis.   
VICTOR TORRENTS, Cap de seguiment de contractes, Associació Catalana de 
Municipis.

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).

TAULA 4  13.00 - 14.00h 
TALLER PRÀCTIC: COMPRA PÚBLICA SOCIALMENT RES-
PONSABLE: PER ON COMENÇAR? 
Taller pràctic a càrrec de  ROCIO MARTÍN CORREA, Cap de l’Àrea 
tècnic-legal de contractació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC),  
i ÈLIA VILASECA, Assessora legal, Àrea de suport tècnic-legal en contractació admi-
nistrativa, Ferrocarrils 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 (INTERNATIONAL 
WORKING GROUP ON ETHICAL PUBLIC PROCUREMENT)*
Presentació i debat dels treballs dels grups de treball: 
1. Incidència política
2. Harmonització
3. Projectes conjunts

PROGRAMA

*La reunió del IWGEPP es durà a terme a 
la sala annexa del mateix edifici c/Calabria 66. 

En aquesta ocasió la reunió del grup de treball sí que serà 
oberta al públic. 

S’ha de tenir en compte que la reunió es desenvoluparà íntegrament 
en anglès, i no comptarà amb traducció simultània. 

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


DIA 2  -   17  novembre  2022 

SESSIONS TEMÀTIQUES APLICADES
TAULA 5 9.30 – 10.30h 
VEHICLE ELÈCTRIC, ELECTRÒNICA JUSTA  
Modera: Marc Barberà Boj, Director de servei, Transports Metropolitans de Barcelona 
(TMB).

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, Electronics Watch.

Perills per a la salut i la seguretat en una cooperativa minera d’es-
tany a Bolívia - Un estudi de cas. JESÚS REA CAMPOS, Director del 
Centro de Investigación y Servicio Popular (CISEP), Bolívia.

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

TAULA 6  10.30 - 11.30h
COMPRA PÚBLICA SOCIALMENT RESPONSABLE EN 
L’ÀMBIT SANITARI
Modera: Esther Lozano, Cap de Servei de Contractació, Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona).

El model de la Xarxa d’hospitals de Noruega i l’experiència del Grup 
de Treball Internacional en compra pública ética. PIA TRULSEN, Co-
merç ètic, Xarxa d’hospitals públics de Noruega.

El grup de treball català de compra pública socialment responsable 
en l’àmbit de la salut. PAULA HORS, Directora de Servei Agregat de Contrac-
tacions Administratives. DAVIDE MALMUSI, Director de Serveis de Salut, Ajunta-
ment de Barcelona.

PAUSA CAFÈ 11.30 - 12.00h 

TAULA 7  12.00 - 14.00h 
ESTRATÈGIES D’ACCIÓ ACTUALS I REPTES DE FUTUR
Modera: Mei Trueba, Professora titular, Universitat Sussex (Gran Bretanya).

1.    Comerç just i compra pública: casos pràctics en l’àmbit del tèxtil. 
ANNA BARDOLET, LaCoordi de comerç just i finances ètiques.

2.    Anàlisis de Riscos en la contractació d’aplicacions tecnològiques 
i tecnologies de vigilancia al marc de les Smart Cities. Observa-
tori d’Empreses i Drets Humans a la Mediterrània (ODHE). 

3.    Presentació del diagnòstic de necessitats internes de l’Ajunta-
ment de Barcelona. MIQUEL BENITO, Director. Direcció de coordinació 
de la contractació administrativa, Ajuntament de Barcelona.

TANCAMENT  14.00 - 14.30h 
RELATORIA I CONCLUSIONS 
LINA MARÍA GONZÁLEZ, Coordinadora de projectes, NOVACT i Campanya 99,3%.

DINAR CÀTERING    14.30 - 15.45h  



BIOGRAFIES

PRESENTACIÓ DE LES JORNADES

YOYA ALCOCEBA CRUIXENT és directora general de 
Cooperació al Desenvolupament del Departament d’Ac-
ció Exterior i Unió Europea. És llicenciada en Ciències 
Polítiques i de l’Administració per la UAB amb un màster 
en Globalització, Desenvolupament i Cooperació per la 
UB i un postgrau en Consultoria Internacional en Desen-
volupament Institucional per la UPF. Ha dedicat tota la 
seva trajectòria professional a la cooperació internaci-
onal i el desenvolupament, especialment en diversos 
països africans i del Pròxim Orient, amb diferents ONGs 
i, des del 2006, a l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament. Ha estat docent en diversos màs-
ters i postgraus en matèria de cooperació internacional 
i desenvolupament a la UdG, UAB, UPC, i ha dut a terme 
tasques d’assessorament sobre la formulació de projec-
tes de desenvolupament amb la UE.

LAIA CLAVEROL és llicenciada en Ciències Polítiques i 
de l’Administració per la UAB i màster en gestió públi-
ca per la UPF. Actualment és gerenta de l’Àrea de Drets 
Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI. Ha estat 
també gerenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials 
i Directora d’Empreses, Entitats Municipals i Recursos de 
l’Ajuntament de Barcelona. Anteriorment ha ocupat al-
tres llocs de responsabilitat i de gestió a l’Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat i a la Diputació de Barcelona.

ROCIO MARTÍN CORREA és Cap de l’Àrea tècnic-le-
gal de Contractació de Ferrocarrils de la Generalitat 

de Catalunya, formant part, també, del seu Comitè de 
Responsabilitat Social. Advocada, Llicenciada en Dret 
per la Universitat Pompeu Fabra, la seva carrera està 
lligada al sector públic i a l’impuls d’un model de con-
tractació en el que l’Administració actuï com a motor 
i palanca de la transformació social i ambientalment 
responsable. Ha col·laborat amb l’Escola d’Adminis-
tració Pública en formacions vinculades a la protecció 
dels Drets Humans a través de la contractació pública. 
La seva trajectòria professional està vinculada, també, 
a l’empresa Barcelona de Serveis Municipals, com a Cap 
de Coordinació de l’Assessoria Jurídica i a Cementiris 
de Barcelona, com a Responsable de Règim Jurídic i 
Contractació. Es defineix com una apassionada del dret 
i de la contractació pública, impulsant iniciatives que 
permetin assolir una transformació real i efectiva a par-
tir de la contractació pública.

NÚRIA CARULLA és llicenciada en Teologia especialitat 
moral. Actualment es copresidenta de Lafede.cat - or-
ganitzacions per a la justicia global. Actualment dona 
classes en línia a alumnes de diferents països centrea-
mericans. Ha passat per diverses organitzacions de so-
lidaritat i cooperació com Agermanament-CIDOB, Racó 
TM del SIPAJ, Comitè Oscar Romero de Barcelona i ac-
tualment és responsable de la Comissió Nord Sud de 
Justícia i Pau, des d’on treballa a la seu de la Comissió 
de Drets Humans de Nacions Unides per aconseguir un 
tractat vinculant que comprometi les empreses transna-
cionals amb el respecte dels drets humans i ambientals. 
Amb motiu de la seva implicació en la solidaritat, ha vi-



atjat a Mèxic, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Brasil, 
per conèixer i donar suport sobretot a comunitats indí-
genes i camperoles i a organitzacions populars de base.

TAULA 1

ESTHER CABALLÉ I PALLARÉS és Directora de la Funda-
ció Pau i Solidaritat de CCOO. Llicenciada en ciències po-
lítiques i de l’administració, i en dret. Especialitzada en 
relacions internacionals. Màster en gestió de projectes 
de cooperació al desenvolupament i ajuda humanitària. 
La Fundació Pau i Solidaritat  és una entitat que, des de 
la seva constitució el 1991 per part del sindicat Comissi-
ons Obreres de Catalunya, té com a centre de la seva ac-
tuació la defensa dels Drets Humans Laborals arreu del 
món mitjançant l’apoderament de les organitzacions 
sindicals i la promoció de la solidaritat entre la classe 
treballadora al món.

OLGA MARTÍN ORTEGA és Catedràtica de Dret Inter-
nacional en la Facultat de Dret de la Universitat de Gre-
enwich. És experta en empreses multinacionals i DH, 
reconstrucció, postconflicte i justícia transicional, així 
com contractació pública. En l’actualitat és coordinado-
ra del International Learning Lab on Procurement and 
Human Rights i membre del projecte Horizon 2020 SAPI-
ENS- Sustainable Procurement. Treballa amb la Unitat 
de Prevenció d’Esclavitud Moderna del Home Office Bri-
tànic, i ha estat consultora en matèria d’esclavitud mo-
derna, cadena de subministrament, diligència deguda i 
contractació pública per a l’OSCE, OIT, Parlament Euro-
peu i Nacions Unides.

ADORACIÓ GUAMÁN és jurista i politòloga, Doctora en 
Dret per la Universitat de París Nanterre i per la Univer-
sitat de València, i professora titular de dret del treball a 

la Universitat de València. És directora del Grup de 
recerca sobre poder constituent i nou constitucio-

nalisme de la Universitat de València i coordinadora del 
Grup de Treball CLACSO denominat Lex Mercatòria, de-
mocràcia i drets humans.

JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ és investigador i docent a 
l’àrea del Dret del Treball de la Universitat de València. 
És llicenciat en Dret i graduat en Relacions Laborals i Re-
cursos Humans. Les seves investigacions s’han centrat 
especialment en les clàusules sociolaborals a la con-
tractació pública, l’economia de plataformes i la con-
tractació pública inclusiva.

LENA DIESING és experta en contractació pública res-
ponsable al Centre de Conducta Empresarial Respon-
sable de l’OCDE. En el seu treball analític, vincula la 
conducta empresarial responsable i les estratègies de 
contractació pública, i ajuda els compradors públics 
a recórrer a la diligència deguda per millorar les seves 
compres. Lena treballa a l’OCDE des del 2013. S’ha cen-
trat en les revisions de polítiques per avaluar les políti-
ques públiques dels membres de l’OCDE i d’altres països, 
i, amb les parts interessades externes, ha millorat una 
metodologia d’avaluació basada en indicadors, la Meto-
dologia per a l’Avaluació dels Sistemes de Contractació 
Pública (MAPS). Lena té un màster en Economia Interna-
cional i Relacions Internacionals per la Johns Hopkins 
School of Advanced International Studies (SAIS).

TAULA 2

CARLA CANAL ROSICH és politòloga, tècnica de la 
Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional 
i membre del Grup de Treball Tècnic de Contractació 
Pública Sostenible de l’Ajuntament de Barcelona. Espe-
cialitzada en gestió pública i cooperació internacional. 
Anteriorment ha treballat en l’àmbit de la coherència de 
polítiques públiques i la cooperació internacional a la 
Generalitat de Catalunya, i al Programa de les Nacions 



Unides pel Desenvolupament. Té experiència en projec-
tes de cooperació i educació per el desenvolupament 
sostenible en diferents organismes i països. 

KRISTIN TALLBO és advocada de drets humans i estra-
tega de sostenibilitat a l’organisme de Compra Centra-
litzada d’Adda, a Suècia. El seu focus principal són les 
cadenes de subministrament sostenibles. Va coordinar 
el treball dels compradors públics suecs sobre el treball 
forçat a les cadenes de subministrament d’electrònica de 
la Xina i treballa de prop amb la societat civil i els com-
pradors públics, per exemple, en matèria de minerals de 
conflicte. Juntament amb l’Agència Nacional Sueca de 
Contractació Pública i les Regions Sueques, recentment 
ha desenvolupat també noves clàusules contractuals per 
a la diligència deguda de la sostenibilitat, incloent-hi ori-
entacions per a compradors i proveïdors públics.

PAULINE GOTHBERG és la coordinadora nacional del 
treball de les Regions Sueques en matèria de contracta-
ció pública sostenible. Té més de 10 anys d’experiència 
en l’administració pública i també ha liderat la imple-
mentació d’un projecte de l’OCDE sobre el foment de la 
conducta empresarial responsable mitjançant la contrac-
tació pública. El seu objectiu era avançar en la integració 
d’estàndards de conducta empresarial responsable i l’ús 
de la diligència deguda en la cadena de subministrament 
basada en el risc en les polítiques i processos de contrac-
tació pública. És membre del consell d’Electronics Watch, 
participa en el grup de treball internacional de compra 
pública ética i té un doctorat en Administració d’Empre-
ses pel Royal Institute of Technology de Suècia.

TAULA 3

OCTAVI DE LA VARGA és llicenciat en dret, té un màster 
en Integració Europea (U.A.B), un postgrau en Ajut Hu-
manitari (U. Deusto) i un post-grau en Relacions Inter-

nacionals (U.B.) les seves àrees d’expertesa són reforç 
institucional dels governs locals, polítiques de cohesió 
social i cooperació descentralitzada, programes euro-
peus i xarxes transnacionals. Actualment és assessor 
en projectes estratègics internacionals de la Diputació 
de Barcelona i anteriorment va ser director executiu 
de Metropolis. La seva trajectòria professional ha estat 
sempre vinculada a la cooperació internacional i el món 
local, com a cap de l’Oficina d’Europa i l’Estratègia Inter-
nacional de la Diputació de Barcelona,  cap de l’Oficina 
de Cooperació al Desenvolupament, Director Executiu 
de l’Oficina de Coordinació i Orientació del Programa 
URB-AL III o cap de la Unitat per a la UE d’Intermón-Ox-
fam a Barcelona, entre altres càrrecs.

VÍCTOR TORRENTS és enginyer industrial amb estu-
dis de postgrau de Gestió Gerencial de l’Administració 
Local i d’Auditories Ambientals. Coneixedor de l’entorn 
empresarial i de l’administració pública gràcies als 20 
anys d’experiència en una corporació de dret públic re-
presentativa del món empresarial i als prop de 10 anys 
de carrera professional a l’ACM des d’on ha impulsat la 
Central de Compres del Món Local que avui utilitzen més 
de 1300 entitats locals. Entre les especialitats, a banda 
de la contractació pública, cal destacar el coneixement 
del sistema energètic espanyol, el medi ambient, l’em-
prenedoria i la simplificació administrativa. 

STINE FOSS és gerent de sostenibilitat per al comerç 
ètic de la ciutat d’Oslo. Ha treballat amb la sostenibilitat 
i els drets humans i dels treballadors a les cadenes de 
subministrament globals durant més d’una dècada, an-
teriorment amb Ethical Trade Norway. Ha estat seguint 
de prop el desenvolupament de la diligència deguda 
en matèria de drets humans i la conducta empresarial 
responsable des de les expectatives establertes en els 
Principis Rectors de Nacions Unides (UNGP) i l’OCDE fins 
a la diligència deguda obligatòria a través de la Llei de 
Transparència noruega.



TAULA 4

ÈLIA VILASECA és Llicenciada en Dret per la Universitat 
de Barcelona, actualment treballa a Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya com a assessora legal a l’Àrea 
de Suport Tècnic-legal en Contractació Administrativa. 
Ha treballat a la Direcció General de Contractació Pú-
blica de la Generalitat de Catalunya fent assessorament 
jurídic als Departaments i al sector públic de la Genera-
litat. A més a més, des del 2016 forma part del Grup de 
Compra Pública Socialment Responsable.

TAULA 5

MARC BARBERÀ BOJ és advocat i Director del Servei de 
Suport a la Contractació Pública a Transports Metropo-
litans de Barcelona (TMB). Llicenciat en Dret per la Uni-
versitat de Barcelona i posteriorment en Administració i 
Direcció d’Empreses per la Universitat Abat Oliba. Comp-
ta amb una experiència de més de 15 anys dins de TMB. 
Havent participat en les primeres proves d’autobús elèc-
tric a l’àrea operativa de TMB, actualment impulsa la in-
clusió de criteris socials, ètics i mediambientals d’acord 
als objectius plantejats dins de la Companyia respecte a 
la compra pública socialment responsable i sostenible.

ROCÍO PANIAGUA és la responsable del Programa de 
Vehicles de Baixes Emissions d’Electronics Watch, l’ob-
jectiu del qual és aplicar el model d’impacte d’Electro-
nics Watch a les cadenes de subministrament de vehi-
cles de baixes emissions i bateries associades. Abans 
d’unir-se a EW, va dirigir el Programa d´Integritat Em-
presarial en Transparència Internacional-Regne Unit per 
aconseguir un canvi real en la lluita contra la corrupció. 
És llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de 
Madrid i ha realitzat estudis complementaris de Dret i de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament.

JESÚS REA CAMPOS és director del Centre de Recerca i Ser-
vei Popular (CISEP), soci d’EW responsable de les activitats 
de monitorització, capacitació i compromís de la indústria 
local a Bolívia. El CISEP és una associació de la societat civil 
sense ànim de lucre, fundada el 1984, que treballa estreta-
ment amb el sistema cooperatiu del departament d’Oruro: 
treball de base amb els treballadors a l’interior de la mina, 
amb els directors de les cooperatives i, a nivell estratègic, 
amb la Federació de Cooperatives Mineres d’Oruro.

MARA INZAINA és tècnica de sostenibilitat, innovació i 
compra circular a ICLEI - Governs Locals per a la Sostenibi-
litat i suport comunitari per a la Xarxa Europea de Compra 
Sostenible Procura+. Ha participat en diversos projectes 
europeus que li permeten aprofundir coneixements sobre 
contractació pública i sostenibilitat. Té formació en llen-
gües i cultures estrangeres i en cooperació internacional en 
DH i  patrimoni intercultural, amb especialització en ajuda 
exterior i coherència de polítiques per al desenvolupament.

TAULA 6

ESTHER LOZANO és llicenciada en Dret per la Univer-
sitat Pompeu Fabra i diplomada en Gestió i Administra-
ció Pública per la Universitat de Barcelona. Ha cursat el 
Màster en Direcció d’Institucions Sanitàries de la UAB, el 
Màster Oficial Avançat en Ciències Jurídiques de la UPF 
i el Màster Oficial en Gestió Pública Avançada de la UB. 
Amb més de 15 anys d’experiència en contractació públi-
ca, des de gener de 2015, és cap del Servei de Contracta-
ció del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

PIA TRULSEN és cap de comerç ètic a l’àrea de contrac-
tació de la Xarxa d’Hospitals Noruega, un dels compra-
dors públics més grans de Noruega. Treballa sobre drets 
humans i laborals en la contractació pública des del 
2010. Ha estat pionera en aquest tema tan a Noruega 
com a nivell internacional. Com a part de la seva tas-



ca estableix requisits per a cadenes de subministrament 
ètiques en les compres públiques i en fa un seguiment 
reunint-se amb els proveïdors i visitant els llocs de pro-
ducció als països de baix cost. Va ser la cap del Grup de 
Treball Internacional sobre Contractació Pública Ètica 
(IWGEEP, per les seves sigles en anglès) durant tres anys.

PAULA HORS és llicenciada en Dret per la Universitat 
Pompeu Fabra (2011) i ha cursat l’escola de pràctica jurí-
dica a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, el màs-
ter en contractació pública sanitària impartit per Tesera 
de Hospitalidad i diferents cursos i jornades relacionades 
amb la contractació pública. Ha treballat com a becària 
del Servei Català de la Salut (2011-2012), com a lletrada a 
un despatx d’advocats especialitzat en dret administratiu 
(2012-2013) i, des del 2014 és assessora jurídica del Servei 
Agregat de Contractacions Administratives del Consorci 
de Salut i d’Atenció Social de Catalunya i,  des del setem-
bre de 2018, amb la posició de Directora del departament.

DAVIDE MALMUSI és llicenciat en Medicina i Cirurgia 
(2004), Màster en Salut Pública per la UPF (2006), espe-
cialista en Medicina Preventiva i Salut Pública (2009), 
Doctor en Biomedicina (especialitat Salut Pública) per la 
UPF (2012). De 2009 a 2015 va ser investigador en epide-
miologia social i avaluació d’impacte de polítiques en les 
desigualtats en salut a l’Agència de Salut Pública de Bar-
celona i del CIBER d’Epidemiologia i Salut Pública. Des 
de 2016 és Director de Serveis de Salut de l’Ajuntament 
de Barcelona, i forma part com a representant municipal 
dels òrgans de govern del Consorci Sanitari de Barcelona, 
Consorci MAR, Fundació de Gestió Sanitària Hospital de 
Sant Pau i Consorci de Salut i Social de Catalunya.
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MEI L. TRUEBA és professora titular de la Universitat de 
Sussex (Gran Bretanya). És professora titular de Desen-

volupament Internacional i Salut Global a la Universitat 

de Sussex (Regne Unit). La Mei és una antropòloga apli-
cada amb un doctorat en estudis de desenvolupament 
per l’Institut d’Estudis del Desenvolupament (Regne 
Unit), i té formació acadèmica i professional en salut pú-
blica, salut i seguretat laboral, i en estudis de desenvo-
lupament. El seu treball se centra principalment en les 
economies polítiques dels estàndards del lloc de treball, 
i utilitza investigacions fonamentades per informar les 
polítiques i pràctiques de salut. Des de l’any 2008, la Mei 
ha liderat i col·laborat en diversos projectes d’investiga-
ció-acció dirigits a millorar les condicions laborals i la 
qualitat de vida dels i les treballadores al final de les ca-
denes de subministrament mitjançant accions basades 
en l’evidència al llarg de la cadena de subministrament.

ANNA BARDOLET és coordinadora i gestora de projec-
tes a LaCoordi. Té un màster en Violència, Conflicte i 
Cooperació de la School of Oriental and African Studi-
es (SOAS) de Londres i un màster en Ciutadania i Drets 
Humans de la Universitat de Barcelona. És llicenciada 
en Relacions Internacionals a Vesalius College (VUB) de 
Brussel·les. Ha treballat com a investigadora amb mi-
gracions i refugi i gestora de projectes a CIDOB. Porta 
anys treballant per promoure els Drets Humans i denun-
ciar les injustícies del sistema econòmic i polític actual, 
amb especial interès per les alternatives econòmiques.

MIQUEL BENITO LÓPEZ és Director de coordinació de 
Contractació Administrativa Ajuntament de Barcelona. 
Llicenciat en dret. Màster en Dret Local i Urbanístic. Tèc-
nic superior en dret de l’Ajuntament de Barcelona, funci-
onari de carrera. Ha sigut assessor Jurídic de la Gerència 
de Recursos de l’Ajuntament de Barcelona, cap de ser-
veis jurídics de l’organisme autònom Institut Barcelona 
Esports, cap de serveis de contractació i patrimoni a 
l’Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat, cap de ser-
veis jurídics de l’organisme autònom Institut municipal 
de serveis socials de Barcelona i col·laborador de la Di-
putació de Barcelona i Escola Administració Pública per 
a la formació de funcionaris en contractació. 


