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Un any després de l’entrada en vigor 
de Llei de contractes del sector públic 
(LCSP) ens cal seguir avançant en dos fronts: 
un primer, aprofundir en la reflexió d’un seguit 
d’aspectes que dia a dia són presents en la 
problemàtica quotidiana dels responsables i  
gestors jurídics, tècnics i administratius dels 
ens locals en matèria de contractació; i un 
segon, continuar amb la difusió de les bones 
pràctiques, ja adaptades a la nova LCSP, amb 
valor de replicabilitat i utilitzables per un ampli 
conjunt dels ens gestors.

Per tant, es fa del tot necessari, més enllà de 
conèixer i seguir encarant les noves contro-
vèrsies que han arribat a l’agenda contractual 
amb la nova legislació, encarar els objectius 
estratègics, que promou la nova LCSP, amb 
l’afavoriment de les polítiques socials, me-
diambientals, de gènere,... amb un recull d’ex-
periències ja contrastades, i avançar en la uti-
lització de les eines tecnològiques més enllà 
del factor de reducció de costos i temps.

Per tot això, les sessions són amb l’objectiu de 
realitzar una posada en comú, i analitzar així 
la nova Llei de contractes per tal de debatre 
temàticament els aspectes que hem conside-
rat més rellevants, amb la finalitat d’assolir 
una contractació àgil, efectiva, transpa-
rent i adequada a la legalitat. Els aspectes 
que tractarem són:

• La tramitació dels procediments dels 
contractes menors, majoritaris quanti-
tativament a l’administració local. Quina 
regulació hauríem d’utilitzar?. Com s’estan 
interpretant les restriccions de la LCSP?. 
Els menors en el marc dels procediments 
electrònics dels expedients supersimplifi-
cats i abreujats, en la cerca d’actuacions 
administratives ràpides i transparents. La 
participació de les PIME del territori en la 
contractació menor.

• Afrontar els reptes de la participació dels 
licitadors en l’aplicació dels criteris d’ad-

missió, solvència, tan l’econòmica i 
tècnica, així com els elements de garan-
tia en la selecció dels contractistes, per tal 
d’aconseguir una major concurrència.

• Aprofundir en la selecció i adjudicació, en 
especial els criteris i subcriteris d’ad-
judicació, i de manera especial, analitzar 
el nou marc de l’experiència professional 
com a requisit de solvència, condició es-
pecial d’execució o criteri d’adjudicació.

• Debatre sobre la implementació, aplicació 
i seguiment de les clàusules socials i 
mediambientals, ètiques i d’innovació 
com a condició especial d’execució, així 
com identificar les que hagin estat utilitza-
des de manera efectiva. 

En aquest sentit, a les jornades us oferirem 
inicialment diferents posicionaments tècnico 
jurídics de diferents aspectes controvertits de 
la contractació pública. De manera especial, la 
doctrina de la nova llei per part de les di-
verses juntes consultives de contractació 
administrativa, i tribunals de contractes 
del sector públic, així com una bibliografia 
de noves lectures recomanades pels ponents 
de la jornada.

Per altra part, com a objectiu addicional i de 
caràcter general, aquestes jornades prete-
nen també facilitar el contacte i treball en 
comú de tots aquelles persones que compar-
teixen les funcions específiques, encara que 
diverses, en la gestió de contractació. Un 
punt de contacte i trobada de les persones 
que treballem en la contractació pública local. 

1. PRESENTACIÓ I OBJECTIUS



2. PROGRAMA: ESTRUCTURA I CONTINGUT
9:15h
Inscripció documentació

9:30h
Presentació de la jornada

10:00h
La  gestió de la contractació dels menors i els 
simplificats ordinaris i abreujats  

 √ Gestió dels contractes menors a través de 
l’autoregulació (instrucció, bases d’execu-
ció del pressupost...).  

 √ La presa de decisions tècniques i polítiques 
en l’accés de les PIME. 

 √ Com gestionem les restriccions del 118.3 
LCSP?

 √ Els simplificats abreujats com a model de 
contractació digitalitzada. Com s’està apli-
cant el 159 LCSP.

• M. Carmen Gómez, Secretària de  
l’Ajuntament d’Arenys de Munt 

10:45h
La preparació i previsions del plec per a l’exe-
cució del contracte

 √ Pautes bàsiques en l’elaboració de l’expe-
dient del contracte, condicions especials 
d’execució ètiques, socials, mediambien-
tals...

 √ El càlcul del pressupost base de licitació i 
del preu en les previsions dels articles 100 
i 102 LCSP. 

 √ Els salaris dels treballadors com a costos 
laborals en els contractes de serveis.

• Imma Pruna, Cap de compres i contracta-
cions a l’Ajuntament de Mataró

11:30h
Pausa - Cafè

12:00h
Les modificacions de la LCSP respecte a 
l’Acord marc i els contractes basats

 √ Els canvis substancials dels contractes ba-
sats (221 LCSP) dels acords marc de la 
Central de compres de l’ACM. 

 √ Procediment d’execució dels contractes 
derivats d’altres acords marc aplicables als 
ens locals.

• Victor Torrents, Cap de la Oficina de se-
guiment de contractes de l’ACM

12:30h
Els criteris i subcriteris d’adjudicació

 √ L’experiència professional com a criteri de 
solvència, condició d’execució o adjudica-
ció. 

 √ Pautes sobre criteris automàtics, judici de 
valor, i subjectius susceptibles d’objectiva-
ció mitjançant fórmules. 

 √ Els principals riscos d’impugnació segons 
la doctrina del Tribunal Català de Contrac-
tes del Sector Públic. 

• Joan Bosch, Cap de l’Àrea de contracta-
ció del Consorci Localret

13:15h
Un any després de la LCSP... anàlisi dels 5 im-
pactes més rellevants pels òrgans de contrac-
tació locals

• Carles Bassaganya i Serra, Responsable 
de l’Àrea de formació, programes i publica-
cions de l’ACM

• Isidre Virgili i Pons, consultor en contrac-
tació

14:00h
Finalització



INFORMACIÓ
GENERAL
Calendari:
Les sessions es duran a terme de 9:15 a 
14:00 hores durant els mesos de març i 
abril, en les dates i llocs següents:

Catalunya Central: 14/3/2019, Campus 
Motor Anoia (Castellolí)
Comarques de Barcelona: 19/3/2019, 
Roca Umbert Fàbrica de les Arts   
(Granollers)
Girona:  21/3/2019, CC Garrotxa (Olot)
Terres de l’Ebre: 26/3/2019, CC 
Baix Ebre (Tortosa)
Camp de Tarragona: 27/3/2019, CC 
Tarragonès (Tarragona)
Aran: 2/4/2019, CC Val d’Aran (Vielha e 
Mijaran)
Alt Pirineu: 3/4/2019, CC Pallars Sobirà 
(Sort)
Lleida: 4/4/2019, Oficina de turisme del 
CC Noguera (Balaguer)
Àrea Metropolitana: 10/4/2019, ACM 
(Barcelona)

Inscripció:
Cal formalitzar la inscripció mitjançant la 
butlleta que trobareu a la pàgina web de 
l’ACM: www.acm.cat

Informació:
Per a més informació, podeu trucar al te-
lèfon 934 961 616 o adreçar-vos al correu 
electrònic eva.bataye@acm.cat i al web de 
l’ACM, www.acm.cat 

Associació Catalana de Municipis
C. València, 231, 5a. planta

3. DESTINATARIS
Adreçat a tècnics locals, els que tinguin 
encomanades les funcions d’assessorament 
jurídic, preparació, tramitació i gestió dels 
contractes dels ens locals. També els àmbits 
de secretaria intervenció, gerència així com 
també els electes vinculats o relacionats en 
les àrees econòmiques i de contractació. 



AL SERVEI DEL MÓN LOCAL

ACORD MARC DE PARCS INFANTILS

NOU 

SER
VEI!

Àrees i elements de joc infantil, 
mobiliari urbà i elements esportius 
de fitness i workout

NOU 
SERVEI!

ESTALVI | SEGURETAT | TRANSPARÈNCIA

ASCENSORS MAQUINÀRIA TÈCNICA ELECTRICITAT GAS

EQUIPS INFORMÀTICSASSEGURANCESEQUIPS IMPRESSIÓMOBILITAT SOSTENIBLE

VIDEOACTES DESFIBRIL·LADORSPAPER PARCS INFANTILS
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Amb la col·laboració de

Amb el suport de:

C/ València 231, 6a 08007 BARCELONA 
T 93 496 16 16 F: 93 216 02 86
acm@acm.cat


