
JORNADA

La nova Llei  
de Contractes  
del sector públic
16 de maig de 2018
Barcelona

Objectius
L’objectiu de la jornada és aportar coneixements bàsics sobre el 
contingut de la nova Llei de Contractes del Sector Públic, des del 
punt de vista de l’aplicació.
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1.  Introducció i qüestions generals de la Llei de Contractes del Sector   
 Públic. (9/2017, de 8 de novembre) 

2.  Contingut i possibilitats de la nova llei de contractes: 
 - diferents tipus de contractes que es poden realitzar
 - diferents procediments i fórmules per contractar
 - les condicions dels contractes
 - tramitació dels expedients
 - execució dels mateixos

Docent
Miguel García Rescalvo. Advocat. Ha estat cap de contractació i 
compres de l’Ajuntament d’Alcorcón (Madrid) (1980-85). Consultor en les 
Administracions Públiques des de 1985, cap de projectes de consultoria 
des de 1986, soci-fundador i director de “Consultores de Gestión Pública, 
S.L.” des de 1997 fins el 2014 i soci-director de “Defensa Pública Abogados, 
S.L” des de 2003. Com a consultor i assessor està especialitzat en temes 
jurídic-organitzatius i, en particular, en Contractació Administrativa, Funció 
Pública i Recursos Humans, havent realitzat treballs de consultoria en unes 
100 Institucions, assessorament jurídic en altres 100 Institucions i impartit 
cursos de formació en 120 Institucions aproximadament. És professor de 
l’INAP en la Diplomatura de Direcció Pública Local. Corresponsable de la 
Secció “Esquemes Pràctics” de la Revista “Contratación Administrativa 
Práctica” que edita la Llei i dirigeix D. José Antonio Moreno Molina.

Durada 
5,5 hores

Horari 
de 9.00 a 15.00 hores

Lloc de Realització 
Auditori de l’idEC (Institut d’Educació Contínua)
Universitat Pompeu Fabra
Balmes, 134. Barcelona

Destinataris 
El curs s’adreça a càrrecs públics, responsables jeràrquics, assessors jurí-
dics, fiscalitzadors i personal tècnic i administratiu en funcions relaciona-
des amb la contractació en el sector públic.

Certificat
Es lliurarà un certificat d’assistència a les persones que acreditin la partici-
pació a, com a mínim, un 80% de les hores lectives de la jornada.


