Tarragona, 10, 17 i 24 d’abril, 8 i 15 de
maig de 2018

2

Amb l’objectiu de reforçar el rol del Tercer Sector com a aliat
estratègic en la provisió de serveis públics d’atenció a les
persones i després de l’èxit de les edicions anteriors, la
Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya
organitza a Tarragona el Programa de formació adreçat a
professionals d’entitats del Tercer Sector Social del territori que
vulguin aprofundir en l’àmbit de la contractació pública.
El Programa entronca directament amb tres dels eixos de
treball estratègics de La Confederació: el foment de la
competitivitat empresarial del Tercer Sector Social, la millora de
la contractació pública, garantint la qualitat dels serveis i el
màxim retorn social, i finalment, la formació contínua dels
professionals del sector.
En aquest sentit, el Programa de millora de competències en
matèria de contractació pública pretén donar eines a les
organitzacions del Tercer Sector per tal d’afrontar les licitacions
públiques en millors condicions; i alhora, promoure el
coneixement del marc legislatiu vinculat a aquesta qüestió.
El Programa compta amb la col·laboració del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya.
Esperem que sigui del vostre interès!

Persones destinatàries
El Programa es dirigeix a professionals d’entitats del Tercer Sector
de Lleida que treballen en l’àmbit dels serveis socials i d’atenció a
les persones, que vulguin aprofundir en matèria de contractació
pública.

Places disponibles
El Programa està pensat per a un grup reduït de persones que
hauran de participar en tot l’itinerari formatiu, comptant amb 20
places disponibles.

Preu
200 € per persona.

Estructura i calendari
Sessió 1

Sessió 2

Sessió 3

Sessió 4

Sessió 5

Marc normatiu i nous
escenaris de contractació
pública: Europa, Espanya,
Catalunya.

10 d’abril de 2018

Els plecs tècnics i
administratius (I): claus per
orientar-se.

17 d’abril de 2018

Els plecs tècnics i
administratius (II): casos
pràctics.

24 d’abril de 2018

Diàleg amb els òrgans de
contractació.

8 de maig de 2018

Drets i deures de l’entitat
licitadora.

15 de maig de 2018

De 10.00 a 14.00 h

De 10.00 a 14.00 h

De 10.00 a 14.00 h

De 10.00 a 14.00 h

De 10.00 a 14.00 h

Lloc
Tarragona Impulsa (Espai La Tabacalera). Av. Vidal i Barraquer
s/n, M1 (Magatzem 1, Sala Green, 1r pis). TARRAGONA.

A continuació es presenta el contingut de les 5 sessions formatives del Programa
que serà eminentment pràctic, creant un debat continu amb els experts i sobre la
base de l’estudi de casos reals.
Les sessions seran dinamitzades per la Montserrat Agudo Roda, cap del
Departament Jurídic de Suport Associatiu.

SESSIÓ 1 | 10 d’abril de 2018, de 10.00 a 14.00 hores
Presentació del Programa
Marc normatiu i nous escenaris de contractació pública: Europa,
Espanya, Catalunya.
Sessió dedicada a conèixer el marc normatiu vigent en relació amb la provisió de
serveis públics d’atenció a les persones i a debatre sobre el rol de les entitats del
Tercer Sector Social en el marc d’un nou model de col·laboració públic-social.
José Manuel Fresno García. Expert en afers europeus, Tercer
Sector, polítiques socials, finançament, desenvolupament i
posicionament estratègic.
Anna Ciutat Coronado. Subdirectora general de Seguiment i
Avaluació de la Contractació Pública. Departament d'Afers i
Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat
de Catalunya.

SESSIÓ 2 | 17 d’abril de 2018, de 10.00 a 14.00 hores
Plec tècnic i administratiu (I): claus per orientar-se
Sessió orientada a treballar sobre els plecs de condicions administratives i
tècniques, des de l’anàlisi dels plecs i els criteris de valoració, fins a la redacció del
projecte, la preparació de la documentació i les fórmules matemàtiques
d'assignació de puntuació més habituals, entre d’altres qüestions.
Olga Castro García. Experta en matèria de contractació pública,
especialitzada en entitats socials.
Francesc Martínez Peña. Consultor especialitzat en matèria de
contractació pública.

SESSIÓ 3 | 24 d’abril de 2018, de 10.00 a 14.00 hores
Plec tècnic i administratiu (II): casos pràctics
Sessió de treball a partir de casos pràctics que serviran per abordar les
qüestions tractades a la sessió anterior en relació amb la identificació
d’elements clau en els plecs administratiu, la redacció de plecs tècnics i el
càlcul de costos.
Olga Castro García. Experta en matèria de contractació
pública, especialitzada en entitats socials.
Francesc Martínez Peña. Consultor especialitzat en matèria de
contractació pública.

SESSIÓ 4 | 8 de maig de 2018, de 10.00 a 14.00 hores
Diàleg amb els òrgans de contractació
Sessió orientada a conèixer el punt de vista dels òrgans contractants a fi
d’entendre millor els criteris de valoració dels plecs i saber com millorar la
presentació dels projectes en el marc dels processos de licitació.
Pendent de confirmar.

SESSIÓ 5 | 15 de maig de 2018, de 10.00 a 14.00 hores
Drets i deures de l’entitat licitadora
Sessió dedicada a conèixer els drets i deures de les entitats que liciten, tant en
el procés previ a la presentació d’ofertes com durant el procés de licitació i
després de la resolució.
Tomás Segura Andrés. Advocat, associat Bufet Bergós..
Laia Grabulosa Descals. Directora de La Confederació.

Cloenda i lliurament de diplomes

Inscripcions

Per participar en el Programa de millora de
competències en contractació pública per entitats del
Tercer Sector Social, cal fer la preinscripció a través
del següent formulari electrònic - enllaç
La preinscripció és obligatòria donat que les places
són limitades (20).
El termini per fer la preinscripció és el 5 d’abril de 2018
La preinscripció no comporta el pagament del preu
del curs, que es farà efectiu un cop s’hagi confirmat
la participació definitiva al Programa.

Criteris de
selecció

Sempre que sigui necessari per ajustar les sol·licituds
rebudes (preinscripcions) a la disponibilitat de places
del Programa, La Confederació seleccionarà els
participants d’acord amb els següents criteris de
priorització:
o

Compromís: garanties d’assistència a totes les
sessions.

o

Pluralitat: la participació d’una persona per
organització.

o

Diversitat d’àmbits: la participació equilibrada
d’organitzacions de tots els àmbits d’activitat dins
del Tercer Sector Social.

o

Dimensió: la participació de petites, mitjanes i
grans organitzacions del Tercer Sector Social.

o

Perfils: els perfils professionals amb funcions
més properes als processos de licitació.

o

Prioritàriament entitats de la Província de
Barcelona (veure nota al peu de pàgina)

Les persones preinscrites que no puguin assistir en
aquesta edició del Programa a Lleida tindran prioritat de
participació en pròximes edicions.

NOTA IMPORTANT:
La Confederació està treballant per l’organització de properes edicions del
Programa a Lleida, Girona i Barcelona. Si esteu interessats en assistir-hi, podeu
enviar un cooreu electrònic a l’adreça projectes@laconfederacio.org

Via Laietana 54 1r pis
08003 Barcelona | 93 268 85 60
info@laconfederacio.org

Amb el suport i col·laboració de:

