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10:00 Inauguración do seminario:  
   D. Xosé Manuel Iglesias Iglesias, concelleiro de Promoción Económica,       
          Emprego, Comercio e Turismo do Concello de Santiago de Compostela. 
10.15 Modera: D. Miguel Fernández Blanco, presidente da Asociación Plataforma polo                 
          Emprego. 
 
10:30 Relatorio: Dna. Elena Barba Pan, secretaria xeral da Xunta Consultiva de     
          Contratación Administrativa, Xunta de Galicia. 
 
11:00 Relatorio: Dna. Inmaculada Borrás Salas, xefa de servizo xurídico do  
          Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales. 
 
11:30  Relatorio: Dna. Maria Isabel Deià Tortella , coordinadora do programa de inserción de  
           persoas en risco de exclusión social do Instituto Mallorquín de Asuntos Sociaes. 
 
12:00  Sesión de participacións. 
 
Despedida e peche do seminario. 
 

Inscricións: envío formulario              e-mail:   info@plataformapoloemprego.org 

                                                                                                                         plataformaemprego@gmail.com  

                                                                         fax:  881 957 452 



As dúas modalidades principais con que contan as Administracións Públicas, como 

parte das súas políticas sociais de loita contra a exclusión, para favorecer e discri-

minar positivamente as empresas de inserción, a través da contratación pública son: 

                               

                            As cláusulas sociais 

                        Os mercados reservados 

 

Son unha potente ferramenta innovadora que supón un novo impulso ás políticas de 

emprego e de inclusión social para facilitar a inserción laboral de colectivos en situa-

ción de desvantaxe social e/ou persoas excluídas do mercado de traballo. 

Partimos de que xa funcionan as cláusulas sociais no sector da discapacidade 

nas políticas públicas, se ben non se xeneralizaron a outros sectores excluídos do 

mercado de traballo ou en risco de exclusión social.  

A pesar de que en ningún caso a introdución de cláusulas sociais vulnera o dereito nin 

as directivas comunitarias, adoita xerar dúbidas ou problemas ao persoal técnico 

(xuristas e letrados/as) das Administracións Públicas respecto na súa aplicación. 

É, logo, moi importante o posicionamento do persoal técnico das administracións 

públicas nesta materia, toda vez que o regulamento xurídico actual xa está a intro-

ducir cambios na normativa e, inclúe ás Empresas de Inserción Laboral nas polí-

ticas que utilizan a Reserva de Mercado e as Cláusulas Sociais para o fomento da In-

serción laboral. 


