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Presentació 
 
El passat 9 de novembre es va publicar al BOE la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic (LCSP). Aquesta Llei arriba després d’una llarga tramitació parlamentària i d’haver superat 
amb escreix el termini de transposició del tercer paquet de directives comunitàries en matèria de 
contractació pública finalitzat el 18 d’abril de 2016. 
 
La LCSP transposa a l’ordenament jurídic espanyol, dues de les tres Directives de contractació: la Directiva 
2014/23/UE relativa a l’adjudicació dels contractes de concessió i la Directiva 2014/24/UE sobre 
contractació pública. 
 
La LCSP va entrar en vigor amb caràcter general el 9 de març de 2018 (DF 16ª), tot derogant expressament 
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, així com aquelles disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin al que determina la nova LCSP. 
No obstant, les disposicions relatives als òrgans consultius (arts. 328 a 334) i la modificació de la Llei del 
Impost sobre el Valor afegit (DF 10ª), ja estan en vigor des del 10 de novembre de 2017. 
 
Aquest paquet formatiu té la finalitat d’oferir un espai d’actualització i coneixement de què és el que 
introdueix la nova LCSP i tractar amb profunditat quines són les novetats més destacades que aporta. 
 
 
Objectius generals 
 
El principal objectiu d’aquesta formació és conèixer i tractar les novetats introduïdes per la nova llei, així 
com obtenir els coneixements necessaris per tal d’aplicar-los a les tasques diàries. En aquest sentit, la 
finalitat de la formació és teòrico-pràctica desenvolupant aspectes teòrics de rellevància i portant-los a la 
pràctica amb l’anàlisi de casos reals.  

 
 
Estructura 
 
Per tal de tractar d’una forma òptima el coneixement de la nova llei definim dues accions formatives, que 
estan interelacionades, però orientades a destinataris diferents: 
 

1. Una formació específica sobre la Preparació de l’expedient i execució del contracte, dirigida 
fonamentalment a Tècnics (curs de 8 hores de durada). 

 
2. I una formació de caràcter genèric sobre l’Aplicació pràctica de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 

de contractes del sector Públic, dirigida als professionals que puguin tenir relació amb la 
contractació pública (curs de 16 hores de durada). 
 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-12902
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-12902
https://www.boe.es/doue/2014/094/L00001-00064.pdf
https://www.boe.es/doue/2014/094/L00001-00064.pdf
https://www.boe.es/doue/2014/094/L00065-00242.pdf
https://www.boe.es/doue/2014/094/L00065-00242.pdf


 

 

Programes  
 
1. Curs d’especialització en Contractació Pública, per a professionals que no formen part de les 

unitats de contractació però intervenen en la preparació de l’expedient i execució del 
contracte. 

 
Curs de 8 hores de durada distribuït en 2 sessions teòrico-pràctiques de quatre hores (10h-14h), adreçat 
a professionals tècnics que participin en la preparació de l’expedient i execució del contracte, en el que 
es realitzarà: 

 
Primera sessió: Preparació de la licitació i valoració de les ofertes 
 

- Mesa de contractació 

- Procediments de licitació 

- Consultes prèvies al Mercat 

- Conflictes d’interessos 

- Responsable del contracte 

- Requeriments i elements essencials a 
incorporar al plec tècnic 

- Criteris d’adjudicació 

- Criteris socials i/o ambientals 

- Valoració de les ofertes 

 
Segona sessió: Execució del contracte 
 

- Drets i Obligacions dels contractistes 

- Figura del responsable del contracte 

- Condicions especials d’execució 

- Modificació del contracte 

- Règim Sancionador: Penalitats 

- Pròrroga del contracte 

- Subcontractació 

- Cessió del contracte 

- Pagament del preu 

- Resolució contractual 

- Acta de recepció 

- Liquidació 
 

Docents 
 
Paula Hors, és llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra (2011), ha cursat  l’escola de pràctica 
jurídica a l’Il·lustre Col·legi d’advocats de Barcelona i actualment està cursant el màster en contractació 
pública sanitària impartit per Tesera de Hospitalidad. Així mateix ha realitzat diferents cursos i assistències 
en jornades relacionades en la contractació pública.  
Respecte la trajectòria laboral, ha treballat com a becària del Servei Català de la Salut (2011-2012), com a 
lletrada a un despatx d’advocats especialitzat en dret administratiu (2012-2013) i, des del 2014 és assessora 
jurídica del servei Agregat de Contractacions Administratives del Consorci de Salut i d’Atenció Social de 
Catalunya i,  des del setembre de 2017 amb la posició de Cap del departament.  
 

Vivian Sans, és Llicenciada en Dret per ESADE-Universitat Ramon Llull (2005), té un Mestratge en Ciència 
Jurídica per ESADE-Universitat Ramon Llull ( 2005) i un Mestratge en Dret Públic- Estudis avançats en 
l’ordenació jurídico-administrativa del territori i del mercat per IDEC-Universitat Pompeu Fabra (2010).  
Ha treballat com a Lletrada del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya (2008-2014), va ser Cap del 
Servei Agregat de Contractacions Administratives del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya 
(2014-2017) i Tender Lead Spain & Portugal a Alcon Cusí, A Novartis Divisió (2017-2018). Actualment s’ha 
establert com a assessora Jurídica i consultora especialitzada en contractació pública. 
 

Joan Bayona, és director de serveis generals del parc sanitari Pere Virgili. Ha estat Responsable de 
instal·lacions i serveis en el Museu de la Ciència – Cosmocaixa (Fundació La Caixa) i Responsable d’obra a 
Corporació AGE (Actualment ABANTIA). Postgrau en direcció i gestió de centres sociosanitaris i d’atenció a 
persones amb dependència (FUB 2013/2014), postgrau en planificació sanitària (UOC 2018/2019), 
contractació pública (CEF 2015), postgrau en administració de xarxes informàtiques (CEPI-BASE 2005/2006), 
màster en facilities managements (La Salle 200/2001). 



 

 

2. Curs genèric sobre l’Aplicació pràctica de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector Públic 

 
Curs de 16 hores de durada distribuït 4 sessions teòrico-pràctiques de quatre hores (10h-14h), adreçat a 
professionals que participin en la gestió de la contractació publica, en el que es realitzarà: 

 
Primera sessió:  Principis Generals i àmbit d’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector Públic. 

- Principis Generals de la Contractació Pública 

- Àmbit subjectiu d’aplicació 

- Àmbit objectiu d’aplicació. 

- Negocis i contractes exclosos 
o Cooperació horitzontal 
o Encàrrecs a mitjans propis 

 
Segona sessió: Preparació de la licitació 

- Consultes prèvies al Mercat 

- Conflictes d’interessos 

- Elements essencials a incorporar en els plecs (diferenciar plec tècnic i plec administratiu) 

- Elaboració i preparació dels documents inicials 

- Mesa de contractació 

- Responsable del contracte 
 
Tercera sessió: Fase de licitació, adjudicació i formalització del contracte 
 

- Procediments de licitació 

- Documents a publicar al perfil del 
contractant 

- Preguntes i respostes dels licitadors 

- Recursos  

- Accés a l’expedient 

- Actes de les meses 

- Valoració de les ofertes 

- Notificacions i requeriments 

- Formalització del contracte 

- Registre del contracte 

 
Quarta sessió: Execució del contracte. 
 

- Obligacions dels contractistes 

- Condicions especials d’execució. 

- Penalitats 

- Criteris ambientals i socials 

- Modificació del contracte 

- Pròrroga del contracte 

- Subcontractació 

- Cessió del contracte 

- Figura del responsable del contracte 

- Pagament del preu 

- Resolució contractual 

- Acta de recepció 

- Liquidació 

 

Docents: 
 

Paula Hors, és llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra (2011), ha cursat  l’escola de pràctica 
jurídica a l’Il·lustre Col·legi d’advocats de Barcelona i actualment està cursant el màster en contractació 
pública sanitària impartit per Tesera de Hospitalidad. Així mateix ha realitzat diferents cursos i assistències 
en jornades relacionades en la contractació pública.  
Respecte la trajectòria laboral, ha treballat com a becària del Servei Català de la Salut (2011-2012), com a 
lletrada a un despatx d’advocats especialitzat en dret administratiu (2012-2013) i, des del 2014 és assessora 
jurídica del servei Agregat de Contractacions Administratives del Consorci de Salut i d’Atenció Social de 
Catalunya i,  des del setembre de 2017 amb la posició de Cap del departament.  



 

 

Vivian Sans, és Llicenciada en Dret per ESADE-Universitat Ramon Llull (2005), té un Mestratge en Ciència 

Jurídica per ESADE-Universitat Ramon Llull ( 2005) i un Mestratge en Dret Públic- Estudis avançats en 

l’ordenació jurídico-administrativa del territorio i del mercat per IDEC-Universitat Pompeu Fabra (2010).  

Ha treballat com a Lletrada del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya (2008-2014), va ser Cap del 
Servei Agregat de Contractacions Administratives del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya 
(2014-2017) i Tender Lead Spain & Portugal a Alcon Cusí, A Novartis Division (2017-2018). Actualment s’ha 
establert com a assessora Jurídica i consultora especialitzada en contratació pública. 
 

Ana Grau, és llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (1983), va cursar  l’escola de pràctica 
jurídica Roda Ventura a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona,  ha realitzat  diferents cursos, tallers 
pràctics i ha assistit a nombroses jornades relacionades amb la contractació pública,  així com al Congrés 
Internacional de Contractació Pública organitzat per la Universidad de Castilla la Mancha. 
Ha treballat  des de l’any 1983 a diferents despatxos d’advocats a Terrassa i Barcelona en l’àmbit del Dret 
Civil i des del gener de 2008 està treballant com Assessora Jurídica en el Servei Agregat de Contractació 
Administrativa del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya.  
 

Susanna Ortiz, és graduada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra (2013), Mestratge Oficial d’Advocacia 
per la Universitat Autònoma de Barcelona (2015) i Postgrau en Contractació Pública per la Universitat 
Oberta de Catalunya (2017). Igualment ha assistit a diversos cursos i jornades en l’àmbit de la contractació 
pública. 
Ha treballat com a Lletrada de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (2015-2017) i 
actualment és Lletrada del Servei Agregat de Contractacions Administratives del Consorci de Salut i 
d’Atenció Social de Catalunya.  
 
 

Durada i horari 
 

- Curs d’especialització en Contractació Pública que té una durada de 8 hores es realitzarà en dos dies 
amb horari de 10 a 14 hores.  

 

- Curs genèric sobre l’Aplicació pràctica de la Llei 9/2017 que té una durada de 16 hores es realitzarà en 
quatre dies amb horari de 10 a 14 hores. 

 
Matrícula i inscripció 
 
o El cost d’inscripció al curs d’especialització és de 100 euros.  

 

o El cost d’inscripció al curs genèric és de 200 euros.  
 
Aquesta formació és 100% bonificable per la Fundació Tripartita (a partir del crèdit disponible de cada 
entitat). Consulti amb UCF les modalitats de pagament, i com bonificar-se aquesta formació per la Fundació 
Tripartita.  
 

Lloc de realització      

 
Unió Consorci Formació. Parc Sanitari Pere Virgili. Edifici Tramuntana, baixos. c/ Esteve Terradas, 30 08023  
Barcelona 

 
Per a més informació 
 

Unió Consorci Formació. Tel: 93.259.43.81   mnadal@ucf.cat  www.ucf.cat 

mailto:mnadal@ucf.cat
http://www.ucf.cat/

