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Organitza

Col·laboren
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Facultat de Dret de la Universitat de València
(Avda. dels Tarongers, s/n, 46022 València)

III Jornades sobre empresa social
(EMPRESOCIAL)

EMPRESES SOCIALS
I SECTOR PÚBLIC

Projecte de recerca “Factores normativos y de políticas
públicas en el éxito de la Empresa social”, finançat pel
Ministeri d'Economia i Competitivitat.
(DER2012-39223-C02-01)
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Presentació
Les empreses de l'Economia Social no només s'han mostrat particularment
resistents als embats de la persistent crisi econòmica, sinó que
contribueixen de forma molt significativa a la cohesió social en el seu
entorn territorial més immediat. Aquestes jornades plantegen, per això,
tant la necessitat de dotar a l'Economia Social d'un règim fiscal adequat
com la possibilitat d'aprofitar el seu potencial per articular polítiques
públiques en l'àmbit local a través de fórmules com la creació de
cooperatives de serveis públics, el suport financer a l'activitat de les
empreses socials i la progressiva incorporació de clàusules socials en els
procediments de contractació pública.  Les jornades van dirigides als
membres de la comunitat acadèmica, a representants polítics i tècnics
de l'Administració local i a persones i entitats relacionades amb l'economia
social, per la qual cosa també incorporen una sessió sobre gobernança
i aspectes organitzatius de les empreses socials de particular interès per
a aquestes últimes.

Programa
Dijous 9 de juny de 2016
9.00h. Inauguració

Ilma. Sra. María Elena Olmos Ortega, Degana de la Facultat de
Dret, Universitat de València.
Il·lma. Sra. Consol Castillo Plaza, Tercera tinent d'Alcalde i
Regidora Delegada de Serveis Socials de l'Ajuntament de València.
Presentació de les jornades a càrrec de María Pilar Alguacil Marí
(directora del projecte de recerca) i Salvador Montesinos Oltra
(membre de l'equip investigador).

PRIMERA SESSIÓ. Economia Social: aspectes jurídics i fiscals

9.30h. Ponència inaugural: “Disposen les empreses de l'Economia
Social d'un règim fiscal adequat?”, Antonio López Díaz, catedràtic
de Dret financer i tributari, Universidade de Santiago de
Compostela.

10.30h. Pausa-Cafè.

11.00h. Taula rodona: Fiscalitat de les cooperatives
- “Tractament fiscal de les empreses socials amb forma cooperativa”.
Ponent: Mª Pilar Alguacil Marí, catedràtica de Dret financer i
tributari, Universitat de València.
- “La fiscalitat de les cooperatives d'habitatges”. Ponent: María
Pilar Bonet Sánchez, professora titular de Dret financer i tributari,
Universitat de València.

12.30h. Taula rodona: La col·laboració entre les empreses socials
i les entitats locals
- “La col·laboració entre empreses socials i entitats locals: una
perspectiva competencial”, Salvador Montesinos Oltra, professor
titular de Dret financer i tributari, Universitat de València.
- “Les cooperatives de serveis públics”, Gemma Isabel Fajardo,
professora titular de Dret mercantil, Universitat de València.

SEGONA SESSIÓ. Les empreses socials i la contractació de
serveis públics locals

16:00h. Taula rodona: Les clàusules socials en la contractació pública
- “Les clàusules socials en la contractació pública municipal”,
Francisco Javier Biosca López, interventor d'Administració local
i president de COSITAL-València, Vanessa Felip Torrent, secretària
d'Administració local i vicepresidenta de COSITAL-València.
- “Les clàusules socials des de la perspectiva del Dret de la
competència”. Ponent: ”Mª José Vañó Vañó, professora titular
de Dret mercantil de la Universitat de València.

18:00h. Pausa-cafè.

18:30h. Taula rodona: La participació de les empreses socials en
procediments de contractació pública: una oportunitat per
a l'economia social i per a l'articulació de polítiques
públiques de benestar social
Ponents:
- Emili Altur Mena, Diputat de l'àrea de cooperació municipal
de la Diputació de València.
- Joan Hernández Pérez., Coordinador de Serveis Socials
Especialitzats, Ajuntament de València.
- Paloma Tarazona Cano, Directora de la Federació Valenciana
de Cooperatives de Treball Associat (FEVECTA).

Divendres 10 de juny de 2016
TERCERA SESSIÓ. Empreses socials: dimensió i aspectes
organitzatius

9:00h. “Investigació sobre la empresa social: col·laboració amb
projectes internacionals, Teresa Savall Morera, investigadora
del projecte.

9:45h. “L'empresa social a Espanya: context i situació quantitativa”,
Millán Díaz Foncea, professor ajudant doctor, Universidad de
Zaragoza.

10:30h. "La gobernança en les empreses socials", José Carlos Ballester
Miquel, professor d'organització d'empreses, ESIC.

Pausa cafè

11:45h. "Empreses socials i acompliment organitzatiu", María Guijarro
García, professora d'organització d'empreses, ESIC.

12:30h. Balanç del projecte de recerca i presentació del nou projecte
sobre economia social i col·laborativa.

13:30h. Clausura de les jornades
Il·lm. Sr. Jorge Hermosilla Pla, Vicerector de Projecció Territorial
i Participació de la Universitat de València.
Il·lm. Sr. Gustavo Zaragoza Pascual, Director General de
Planificació, Ordenació, Avaluació i Qualitat, Generalitat
Valenciana.
José María Pérez de Uralde, President de CIRIEC-España.


