Els reptes de la
contractació electrònica
14 i 21 de setembre de 2020
Barcelona
Presentació
La declaració de l’Estat d’Alarma, amb la suspensió inicial de
la contractació i la posterior represa empre que es tramitin els
procediments de forma electrònica, ha posat la implementació
de la contractació electrònica com a punt prioritari de l’agenda
administrativa.

Es tractaran els aspectes jurídics més rellevants de la contractació
electrònica així com els pronunciaments doctrinals més rellevants.

program

1. La tramitació electrònica en la contractació pública. Aspectes generals
2. La tramitació electrònica en l’estratègia de la UE i com a mecanisme
d’eficiència i prevenció d’irregularitats
3. La tramitació electrònica:
a) La tramitació interna. Els gestors documentals. Els requisits dels
documents electrònics. La interoperabilitat
b) Les notificacions i comunicacions electròniques. La notificació per seu
electrònica. La regulació de la DA 15 de la LCSP, efectes en el còmput dels
terminis
c) La presentació d’ofertes. Requisits jurídics i tècnics. El sobre digital.
d) L’adjudicació dels contractes utilitzant sistemes electrònics.
- L’obertura dels arxius i valoracions d’ofertes. Les reunions telemàtiques
de la Mesa de contractació. El procediment obert simplificat.
- Les valoracions automàtiques en la contractació pública. El procediment
de l’article 159.6 LCSP
e) La presentació de recursos de forma electrònica

Docent
Alejandro Madariaga Venegas, va ser tècnic d’investigacions de l’Oficina
Antifrau i és funcionari del Cos d’Inspecció i Tècnica Tributària en
excedència. Actualment exerceix com advocat en el seu propi despatx,
especialitzat en transparència i contractació pública, assessorant
institucions públiques i privades.
Durada
8 hores
Horari
De 9.00 a 13.30 hores
Destinataris
Responsables de processos de contractació pública i tècnics que intervenen
en els procediments de contractació.
Lloc de realització del curs
IdEC (Institut d’Educació Contínua)
Universitat Pompeu Fabra
Balmes, 134. Barcelona
Si no fos possible dur a terme el curs de manera presencial, aquest se
celebrarà per mitjà d'una plataforma virtual.
Certificat
Es lliurarà un certificat a les persones que acreditin l’assistència a un 80% de
les hores lectives del curs.
Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia 7 de setembre de 2020. La inscripció
és gratuïta i el nombre de places és limitat. Per a la selecció de les
inscripcions es tindrà en compte la cobertura territorial (s’afavorirà la
participació del màxim nombre d’ajuntaments possible) i l’ordre de recepció
de les sol·licituds. La formalització de la inscripció es farà per mitjà del
formulari que trobareu al web de la Federació: www.fmc.cat.

Organitza:
Federació de Municipis de Catalunya

