2a Sessió especial
Seminari de Dret Local:
L'aplicació directa de les directives
de contractació pública

14 abril /16
Barcelona

Objecte
Aquest mes d’abril de 2016 acaba el termini de dos anys per transposar a l’ordenament intern les directives
2014/24/EU, sobre contractació en els sectors de l’aigua, de l’energia, dels transports i els serveis postals,
2014/25/EU, sobre contractes d’obres públiques, subministraments i serveis i 2014/23/EU, sobre els contractes de concessió. Malgrat la demora en la seva transposició, bona part del contingut d’aquestes directives
és d’aplicació directa.
Aquesta sessió especial del Seminari de Dret Local té l’objecte de determinar el seu impacte concret i pràctic
en el règim jurídic de la contractació pública aplicable als ens locals de Catalunya.

Secretaria del Seminari
Federació de Municipis de Catalunya
Laura Gálvez
Via Laietana, 33, 6è
08003 Barcelona
Tel: 93 310 44 04
Fax: 93 310 71 03
E-mail: l.galvez@fmc.cat

Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia 7
d’abril de 2016. 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’hi
afavorirà la participació del màxim nombre
d’ajuntaments possible) i l’ordre de recepció
de les inscripcions.
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 a qui acrediti
l’assistència a més del 80% de les hores
lectives de la sessió.
Col·laboració
Diputació de Barcelona i Col·legi de
Secretaris, Interventors i Tresorers
d’Administració Local de Catalunya
y

Horari
De 9.00 a 14.00 hores
Lloc
Auditori AXA
L’Illa Diagonal
Avinguda Diagonal, 547
08029 Barcelona

Programa

09:00 h.

Presentació de la jornada especial sobre L'aplicació directa de les directives de contractació pública

09.15 h.

L’aplicació directa de les directives comunitàries.
Manuel Cienfuegos Mateo, professor de Dret Comunitari de la Universitat Pompeu Fabra.

10.00 h.

Principals preceptes de les noves directives de contractació que són d’aplicació directa
als ens locals de Catalunya.
Jesús Colás Tenas, Oficial major de la Diputació de Zaragoza, vocal del Tribunal Administratiu de Contractes Públics
i de la Junta Consultiva de Contractació Pública d’Aragó. Director de l’Observatori de Contractació Cositalnetwork.
Neus Colet Arean, cap de la Secretaria tècnica de la Junta Consultiva de Contractació administrativa de la Generalitat
de Catalunya.

11.30 h.

Col·loqui

12.00 h.

Pausa. Esmorzar

12.30 h.

El règim aplicable a la modificació dels contractes públics després de l’aplicació de les noves
directives de contractació.
Norma Munné Forgas, advocada de Pareja&Associats.
Carles Pareja Lozano, advocat i professor titular de Dret administratiu, Universitat Pompeu Fabra.

13.15 h.

La concessió de serveis locals després de l’aplicació de les directives de contractació
i les seves conseqüències respecte de la gestió contractual dels serveis públics locals.
José Luis Martínez-Alonso Camps, director de Serveis de Secretaria, Adjunt a la Secretaria General de la Diputació
de Barcelona i Professor associat de la Universitat de Barcelona.

14.00 h.

Fi de la sessió

