
24 i 31 maig i  
7, 14 i 20 juny/18 

Barcelona

Els nous criteris de contractació, 
clàusules mediambientals, socials, 
d’innovació i desenvolupament 
en el marc de la nova Llei de 
contractes del sector públic

Presentació 
La llei de contractes de l’estat és un d’aquells texts legals que es renova de forma cíclica, 
atenint-se a les diverses necessitats dels administrats 
Aquesta darrera versió, la Llei 9/2017, introdueix criteris ajustats a la nova cultura que ha de 
prestar l’administració, la sostenibilitat.
La introducció d’aquests paràmetres, tant econòmics, com socials i ambientals, modulen una 
norma que sol ser molt estricta i gens flexible, atenent-se a criteris automàtics. 
L’apreciació i introducció d’aquests nous elements, dona resposta a la societat del segle XXI, on 

els criteris de sostenibilitat són àmpliament acceptats i positivament valorats per la societat. 

Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el 17 de 
maig de 2018. La inscripció és gratuïta i 
el nombre de places, limitat.
Per a la selecció de les inscripcions, es 
tindrà en compte la cobertura territorial 
(s’afavorirà la participació del màxim 
nombre possible d’ajuntaments) i el seu 
ordre de recepció.
La formalització de la inscripció es farà 
per mitjà del formulari que trobareu al 
web de la Federació: www.fmc.cat.

Certificat
Es lliurarà un certificat d’aprofitament a 
les persones que acreditin l’assistència 
a un 80% de les hores lectives del 
curs i que responguin correctament 
un qüestionari d’avaluació de 
l’assoliment dels coneixements bàsics 
del curs. Aquest test es respondrà 
electrònicament a través d’un enllaç que 
els alumnes rebran per correu electrònic 
i que hauran de lliurar dins del termini 
establert.

Destinataris
Tècnics de l’administració, A1 i A2, i 
resta de professionals, relacionats amb 
la redacció, supervisió i seguiment dels 
diferents contractes    

Durada 
25 hores

Horari
9.15 a 14.15 hores

Lloc de realització 
idEC (Institut d’Educació Contínua)
Universitat Pompeu Fabra
Balmes, 134
Barcelona



Programa

Docents 
Carme Lucena Cayuela. Vocal del 
Tribunal de Contractes del sector 
Públic de Catalunya.
Manel Roig. Enginyer de Tecnicat.
Fernando Carlos de Valdivia 
Gonzalez. Magistrat del Jutjat 
de primera instància núm. 4 de 
Barcelona.

DIRECCIÓ 
Luis Ferrero. Enginyer, president de 
Tecnicat (Associació de Tècnics de 
l’administració de Catalunya)

1. Normativa, principis i tipus contractuals. Preparació dels contractes, procediments de contractació. 

2. Criteris de valoració de les ofertes, adjudicació i formalització dels contractes. 

3. Especial referència a les clàusules socials i mediambientals, ofertes amb valors anormals i desproporcionats i 

informes tècnics de valoració. 

4. Execució dels contractes, seguiment, drets i obligacions, modificacions. Extinció dels contractes, recepció i causes 

de resolució.

5. Casos pràctics. La possible responsabilitat civil del tècnic, en els processos de contractació publica. 

Organitza:
Federació de Municipis de Catalunya

Objectius 
- Conèixer els nous criteris a considerar en la redacció dels nous plecs de condicions dels 
diversos tipus de contractes, així com la seva difusió en l’àmbit de l’administració.
- Incidir i descriure els aspectes singulars de la nova llei de contractes (criteris Ambients i 
Socials), per cada tipus de documents. Redactar en  els nous projectes o memòries valorades 
dels concursos públics, noves adequacions als paràmetres actuals. 
- Plantejar exemples de redacció de plecs amb criteris de valoració adequats  a la norma , que 
tinguin en compte la qualitat dels treballs i la seva sostenibilitat econòmica, social i ambiental. 
- Difondre entre els professionals de l’administració, les responsabilitats civils en els diferents 
casos  d’actuacions incorrectes o de desconeixement.


