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Consulteu els itineraris formatius a qui va 
adreçada al Banc d'Accions Formatives (BAF):

Una visió pràctica de la Llei de contractes del sector 
públic. Aspectes essencials

En aquesta acció formativa es treballaran els principis bàsics i el procés de la contractació pública. 
En primera instàcia es realitza un recorregut sobre el seu context i fonaments; després es resegueix 
el procés per a dur-la a terme i realitzar el seguiment.

Presentació

Col·lectiu destinatari Modalitat
Curs

Canal
En línia

BAF de la Diputació de Barcelona

BAF dels Ens Locals

hores20

Temporalització

Nombre d'assistents per edició
Mínim

100

Màxim

200

Òptim

150

Hores presencials: 0

Hores de treball virtual: 20

Hores de videformació: 0

Distribució horaria:

Durada total:

setmanes

Objectius
	Entendre els conceptes elementals introductoris de la contractació pública que ens serviran de 
base a una visió pràctica en l’aplicació de lla llei.
Entendre els conceptes elementals introductoris de la contractació pública que ens serviran de 
base a una visió pràctica en l’aplicació de lla llei. 
Aprofundir i entendre la contractació pública  a través dels principis,  tipus de contractes i els 
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Orientacions metodològiques per al participant
Es tracta d'una acció autoformativa amb suport tutorial.

Materials formatius de consulta

Continguts

procediments de selecció. 
Comprendre com es configura l’objecte i preu dels contractes  
Ser capaç d’elaborar i preparar expedients de contractació abordant les problemàtiques més 
freqüents que ens trobem. 
Entendre la mecànica per valorar la millor oferta tot aplicant els principis de transparència i 
publicitat en la contractació. 
Comprendre i aplicar la contractació menor superant la problemàtica interpretativa  respecte l’art. 
118 de la LCSP. 
Interpretar i gestionar correctament les prerrogatives de l’administració davant l’execució d’un 
contracte públic.  
Ser capaç d’adoptar totes aquelles mesures essencials en la fase d’execució per tal que tot 
contracte públic s’executi d’acord amb allò pactat.

UNITAT 1. El context de la contractació pública.
1.1. 	El perquè de la contractació pública
1.2. 	L’àmbit objectiu i subjectiu de la contractació pública: sobre què podem contractar i quin 
sector públic contracta.
1.3. 	L’organització contractual del sector públic
UNITAT 2. Els fonaments de la contractació pública
2.1. 	Els principis de la contractació pública
2.2. 	Tipus de contractes
2.3. 	Els procediments de selecció del contractista.
2.4. 	Capacitat i solvència
2.5. 	L’objecte del contracte i el preu
UNITAT 3. Activitat contractual
.
3.1. 	La preparació de l’expedient. Aspectes pràctics. 
3.2. 	Els criteris de valoració objectius i subjectius.
3.3. 	La contractació pública electrònica.
3.4. 	La transparència i la publicitat en la contractació pública. Publicitat activa i passiva.
3.5. 	Els contractes menors i la racionalització de la contractació
UNITAT 4. El tancament del contracte i les prerrogatives de l’administració.
4.1. 	Prerrogatives de l’administració en els contractes públics
4.2. 	L’execució dels contractes. Problemes freqüents.

Materials de referència per a l'acció formativa

Materials formatius complementaris:
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El docent/tutor respondrà als dubtes sobre el contingut del curs a través del fòrum habilitat per 
aquesta funció
Els participants  tindran a la seva disposició materials formatius de consulta de cada unitat i 
realitzaran els qüestionaris associats a cada unitat de contingut. Per avançar en la consulta del 
continguts hauran de realitzar correctament els qüestionaris.

Certificació

Per assolir la qualificació d'APTE, els requeriments són:

Assistència

Aprofitament

Certificació:

- Assolir un mínim de         punts del total dels elements d'avaluació.80

- Haver assistit al 100% de les sessions convocades

Orientacions per a l'avaluació

Nivell d'avaluació

Valoració de les actituds i la participació

Superació d'activitats a partir d'uns criteris establerts

Demostració de l'aplicabilitat al lloc de treball

►

►

►

Sistema d'avaluació

Assistència

Prova

Producte

Metodologia d'avaluació

Caldrà superar els diferents blocs a l'aula virtual.

Elements d'avaluació Puntuació

Puntuació dels elements d'avaluació

Realització dels qüestionaris 100

100Total

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3

Pàgina 3


