10, 17 i 24 abril,
8 i 15 maig/13
Barcelona

Les contractacions
públiques en
l’entorn tècnic

Durada
25 hores
Horari
De 9.30 a 14.30 hores.
Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia
1 d’abril de 2013. 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), l’adequació al perfil del
destinatari de l’acció formativa 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.
Certificat
Es lliurarà un certificat d’aprofitament a les
persones que acreditin l’assistència a un
80% de les hores lectives del curs, i responguin correctament a un qüestionari d’avaluació de l’assoliment dels coneixements bàsics
del curs. Aquest test es respondrà electrònicament per mitjà d’un enllaç que els
alumnes rebran per correu electrònic i que
hauran de lliurar dins del termini establert.
Lloc de realització
IdEC (Institut d’Educació Contínua)
Universitat Pompeu Fabra
Balmes, 134. Barcelona

Presentació
El món dels tècnics de l’Administració especial, arquitectes i
enginyers, està molt mancat de formació en aquells aspectes
que tenen a veure amb les tasques administratives.
La Llei de contractes i el Text refós representen sovint una
dificultat per als tècnics que han de contractar subministraments a futurs i obres susceptibles de ser sufragades amb
estalvis o formes diverses planificades en opcions futures poc
estables; uns subministraments a futurs –fonamentalment
l’electricitat– la variabilitat dels quals comporta alhora
variacions substancials dels VAN i el TIR.
Objectius
- Donar els coneixements de totes les tipologies de contractació
en el sector públic als tècnics de l’Administració, atesa
la casuística de la varietat de contractes.
- Redactar plecs de condicions.
- Redactar informes d’adjudicació.

Programa
Mòdul 1
Aspectes generals dels contractes públics.
Tipologia i característiques principals
Mòdul 2
Elements estructurals dels contractes
Mòdul 3
Parts de la relació contractual. Requisits per contractar
amb el sector públic
Mòdul 4
Preparació i adjudicació dels contractes
Mòdul 5
Les contractacions tipus ESE, rènting, en obres
i subministraments

Destinataris
Enginyers, arquitectes (A1), arquitectes
tècnics o enginyers tècnics (A2); tècnics de
l’Administració especial o qualsevol persona
de l’Administració relacionada amb la
contractació pública.

Direcció
Lluís Ferrero Andreu, secretari de TECNICAT.
Professor associat del Departament de
Projectes de la UPC.

Mòdul 6
L’execució i extinció dels contractes
Docents
Carme Lucena Cayuela, cap del Departament Central de Contractació de l’Ajuntament de Badalona.
Manel Roig, enginyer tècnic per l’Escola
Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial
de Barcelona (EUETIB), de la Universitat
Politècnica de Catalunya. Secretari d’organització de TECNICAT
Jordi Garcia, enginyer per l’Escola Tècnica
Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), de la Universitat Politècnica
de Catalunya, Esade. Director tècnic de
TECNICAT.

Organitza
Federació de Municipis de Catalunya
Col·labora
TECNICAT (Tècnics de l’Administració
de Catalunya)

