ASOCIACION DE EMPRESAS DEINSERCION DE GALICIA - AEIGA

ECONOMÍA SOCIAL MEETING
[ Actividade colaborativa do Foro pola Economía Social Galega ]

DATAS REALIZACIÓN

10 de xuño de 2019

HORARIO

11:00 – 13:00 h.

DURACIÓN

2 horas

LUGAR CELEBRACIÓN: Sede da FUNDACIÓN ÉRGUETE. Av. de Emilio Martínez Garrido, 21, 36205 Vigo, Pontevedra.
PERSOA DE CONTACTO Rocío Rodríguez López

TELÉFONO

881 957452

E-MAIL

aeigagalicia@aeiga.org

OBXECTIVOS
- Presentación mutua das entidades participantes. Mediante técnicas de presentación e intercambio de coñecementos e experiencias.
- Posibilitar a transferencia de experiencias, metodoloxías, ou solucións para a posta en marcha de estratexias de cooperación.
- Dar a coñecer contidos específicos da Lei de contratos do Sector Público que entrou en vigor en marzo do 2018.
- Pór de relieve as oportunidades da Lei de Contratos do Sector Público para as entidades da economía social.
- Desterrar a idea de competencia desleal das EIL e CEE por mor da reserva de contratos.

PROGRAMA
11:00 h. - Recepción e entrega de documentación.
11:10 h. - Presentación conxunta das entidades e persoas participantes, presentación da Rede Eusumo, e do programa Economía Social Meeting para
fomento da intercooperación.
11:20 h. - Presentación dos cambios na contratación pública e oportunidades para Empresas de Inserción, Centros Especiais de Emprego e
entidades de economía social, a cargo de Juan Carlos Romar Villar (Fusco Consulting).
13:00 h. – Coffee Break e peche do encontro.

CONTIDOS
-Novidades da lei 9/2017 de contratos do sector público
-As entidades de economía social na contratación pública e procedementos de adxudicación.
-Contratos reservados D.A. 4º: entidades beneficiarias, porcentaxes mínimas de reserva, reserva de contratos e/ou lotes dos mesmos, especialidades
da garantía.
-A Administración Pública e as cláusulas sociais

METODOLOXÍA
- Os Meetings da Economía Social desenvólvense cunha metodoloxía activa e participativa, que facilita o interese, a atención e o intercambio entre
as persoas asistentes.
- Poderán utilizarse medios audiovisuais na presentación da entidade e farase un estrito control do tempo de intervención para garantir a axilidade da
xornada.

DIRIXIDO A
Empresas de Inserción Laboral e Centros Especiais de Emprego; entidades e persoas socias, traballadoras e técnic@s das entidades do 'Foro pola
Economía Social Galega' (Agaca, Cegasal, Aeiga, Aesgal, EspazoCoop), e outras entidades e redes da economía social e solidaria.
|
Grupo mínimo: 10 persoas - Grupo máximo: 25 persoas.

ACTIVIDADE COLABORATIVA DO:
COLABORAN:

Esta actividade enmárcase na Programación da Rede Eusumo. A REDE EUSUMO é unha rede de colaboración impulsada
pola Secretaría Xeral de Emprego da Xunta de Galicia para o fomento do cooperativismo e a economía social que conta co
financiamento do Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social.

