
 

RECOMANACIONS A L'HORA DE REDACTAR UN PLEC DE CLÀUSULES DE 
CONTRACTACIÓ. LES CLÀUSULES TÈCNIQUES 
 
Organitzada per ENGINYERS BCN i l’ACM (Associació Catalana de Municipis) 
 
A càrrec 
Carles Bassaganya, responsable del Gabinet d’estudis i programes de l’Associació Catalana de Municipis. 
Miquel Benito López, cap dels Serveis de Contractació i Patrimoni Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat, també 
és membre de Juristes.cat. 
Cesco Muñoz, tècnic de gestió energètica a l'Ajuntament de Mollet. Expert en plecs de prescripcions tècniques. 
Manel Roig, de l’Ajuntament de La Pobla de Lillet, expert en contractació de serveis i pertany a Tecnicat. 
José Luis Martínez, assessor en matèria de contractació pública de CECOT. 
Inauguració a càrrec de Miquel Darnés i Cirera, degà del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics 
Industrials de Barcelona i Marc Pifarre, secretari general de l’Associació Catalana de Municipis (ACM). 
 
Data 27 de setembre de 2017 
Hora de 9 a 14 h  
Lloc Sala d’actes del Col·legi  
 Consell de Cent, 365 de Barcelona  
 
Destinataris 
Enfocat a tècnics municipals i càrrecs electes. 
 
Programa 
En aquesta jornada organitzada per ENGINYERS BCN i l’ACM (Associació Catalana de Municipis) es tractaran els 
temes següents: 
 

- Aspectes regulats a la Llei de contractacions. Explicació jurídica del que és i els límits que té la redacció 
d'un Plec. 

- Recomanacions per la redacció dels elements objectius de valoració, sistemes de puntuació, balanç 
preu/altres requeriments, requeriments tècnics, etc. 

- Conseqüències posteriors en el seguiment del contracte. 
- La importància d'una redacció clara i eficient dels Plecs i els aspectes a tenir en compte per l'elecció de la 

millor oferta vista des del punt de vista tècnic i empresarial. 
 
8.30 – 9.00 h Acreditacions 
 
9.00 – 9.15 h Inauguració de la jornada 

A càrrec de Miquel Darnés i Cirera, degà del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics 
Industrials de Barcelona i Marc Pifarre, secretari general de l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM). 

 
9.15 – 10.45 h El Marc general 
 A càrrec de Carles Bassaganya. L’aplicació pràctica de les consultes preliminars del mercat en 

l’elaboració de les prescripcions administratives i tècniques d’una licitació. 
 
10.45 – 11.35 h Marc legal 
 A càrrec de Miquel Benito López. En aquest punt es tractarà sobre els límits legals i les 

possibilitats en la qualificació de criteris fora del preu. 



 

11.35 – 12.05 h Descans 
 
12.05 – 13.00 h Propostes de criteris, quantificació, determinació i puntuació. Exemples. Aplicació i 

manteniment posterior. 
 A càrrec de Cesco Muñoz. 
 
13.00 – 14.00 h Taula rodona 

A càrrec de Manel Roig  i José Luis Martínez. 
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