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JORNADES: LA LLEI 9/2017 DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC. APLICACIÓ
REAL DELS DIFERENTS TIPUS DE CONTRACTES PÚBLICS.
Durada total
Modalitat
Data i horari
Lloc

Personal destinatari

30 hores totals.
Es treballarà de manera presencial (en el cas de no poder realitzar-la en aquesta modalitat
s’organitzarà a través de videoconferència).
Totes les sessions de 9,30 a 14,30 hores
Maig: 26 i 27
Juny: 1, 2, 3 i 6
Els dies 26, 27 de maig i 6 de juny a l ’Auditori del Centre Empresarial Son Espanyol (Parc
BIT). C/ Laura Bassi, s/n. (Palma). Els dies 1, 2 i 3 de juny al saló d'actes del Centre d'Informació i Educació Ambiental del Parc de Tecnologies Ambientals. (TIRME) Ctra. de Sóller, km
8,2 – (Palma)
Funcionaris/àries d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional i empleats/ades
públics locals amb responsabilitats en la matèria.

Cronograma Sessions presencials organitzades en temporalització i continguts de la següent manera
Sessió del 26 de maig de 2022
Aspectes pràctics comuns a tots els contractes. Problemes més freqüents a l'hora de preparar i adjudicar
contractes de serveis, obres, subministraments i concessionals. De la teoria a la realitat. Sr. José María
Pastor García. Secretari-interventor i secretari, categoria superior a l'ajuntament de Santa Marta de Tormes (Salamanca)
Sessió del 27 de maig de 2022
1. Àmbit d’aplicació de la Llei de Contractes del Sector Públic. Negocis i contractes exclosos; aspectes
problemàtics. 2. El règim d’impugnació dels actes en matèria contractual pública; en particular, el Recurs
especial en matèria de contractació, aspectes problemàtics. Sr. Manuel Jose Domingo Zaballos. Magistrat
a la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
Sessió de l'1 de juny de 2022
El contracte d'obres: Aspectes més importants en la preparació, licitació, execució i control. Especialitats a
les obres finançades amb fons de recuperació Next Generation EU. Sra. Maria Teresa Moreo Marroig.
Interventora Delegada. Intervenció General de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Sessió del 2 de juny de 2022
El contracte de subministrament: El seu control financer i aspectes pràctics de la comprovació material a la
recepció. Els contractes menors (especial referència als subministraments i al fraccionament del seu objecte, en qualsevol tipologia contractual). La contractació agregada per als contractes de subministrament.
Sr. Ángel Díaz Mancha. Interventor General Diputació de Badajoz.
Sessió del 3 de juny de 2022
El contracte de serveis: especial referència als serveis amb prestacions directes a la ciutadania. Aspectes
pràctics: a la preparació dels contractes de serveis; en l'execució dels contractes amb prestacions directes
a la ciutadania (serveis públics en general, serveis socials en particular). Sra. Sara Belén Troya Jiménez.
Secretària General de l'Ajuntament d'Osuna (Sevilla).
Sessió del 6 de juny de 2022
El contracte de concessió (tant d'obres com de serveis): especial referència a la fiscalització de la preparació i al control financer en la prestació. La substitució dels contractes concessionals: per encàrrecs a
mitjans propis i per convenis de comanda de gestió. El risc de frau en aquestes “substitucions”. Sra. Elena
García Martínez. Interventora General de l'Ajuntament de Sant Vicent de Raspeig (Alacant)
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Avaluació
- Assistència com a mínim al 90% de les hores presencials.
- Documentar l’assistència mitjançant la seva firma al control de presència.

Altres dades rellevants
Presentació de sol·licituds: Les persones interessades s’han d’inscriure mitjançant un formulari que han
d’enviar
telemàticament.
L’enllaç
es
troba
a
la
plataforma
de
l’INAP:
https://buscadorcursos.inap.es/fichacurso/27037
Quinze dies abans a l’inici de l’acció formativa, et recomanem estar pendent del correu subministrat en la teva preinscripció, perquè realitzarem totes les comunicacions via correu electrònic.
Termini de presentació: Fins el 18 de març de 2022
Nombre de participants: L’acció formativa té un límit de participació de 125 alumnes.
Elaboració llista d’admesos: Es valoren les sol·licituds de les persones que compleixin amb el perfil destinatari (transferència al seu lloc de treball), tenint en compte que existeixi una participació diversificada i
proporcional de tots els organismes sol·licitants, amb atenció especial als ajuntaments de petits i mitjans
municipis.
Lloc d’impartició: L’aula on es realitza aquesta acció formativa no disposa de taules o altre mobiliari que
permeti escriure o prendre notes.
Treball amb una aplicació virtual de col·laboració i compartiment d'arxius: Dies abans de l’inici de
l’acció formativa l'alumnat rebrà un enllaç d’emmagatzematge en el núvol amb totes les instruccions i el
material didàctic necessari per participar.
Certificacions: L’INAP emet certificacions d’assistència amb aprofitament a les persones inscrites
que superin els criteris i procediments d’avaluació, d’acord amb els informes de seguiment emesos per
l’equip docent.
Criteris d’avaluació: No es poden recuperar les proves avaluadores que no superin els requisits mínims
establerts per aquesta acció formativa. Per això li demanem que s’asseguri d’entendre els indicadors
d’avaluació establerts per l’equip docent.
Li recordam que en les accions formatives presencials on s’acredita l’assistència, l’absència superior al
límit fixat suposa la pèrdua del dret a obtenir el corresponent certificat, malgrat siguin justificades.
-

És responsabilitat de l’alumne/a acudir a l’equip docent o als responsables de formació del nostre departament, per signar el control d’assistència a les sessions presencials. Una vegada finalitzada la
sessió no serà possible realitzar modificacions.

Publicació de certificacions/títols: És l'Institut Nacional d’Administracions Públiques (INAP) qui expedeix la certificació d’aquesta acció formativa
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Quan estiguin elaborats aquest Institut es posarà en contacte amb cada alumne/a per a que se'l pugui
descarregar electrònicament des del portal de l'alumne de l'INAP a l’adreça electrònica
https://www.inap.es/alumno> Consulta del expediente del alumno > Cursos realizados en el INAP
La llista d’admesos i de qualificacions se publica a la fitxa de l’acció formativa de la pàgina web del Consell
de Mallorca.
Trobarà tota la informació disponible a l’escriptori Moodle ////a l’enllaç núvol de col·laboració i compartiment d’arxius d’aquesta acció formativa (l’alumne admès rep l’enllaç dies abans de l’inici de l’acció formativa)
Es recorda que en el moment de realitzar les sessions presencials d'aquesta acció
formativa, es prendran les mesures de seguretat i prevenció de la propagació de la
COVID-19 que estiguin vigents, podent produir canvis en l'organització a última hora.
Si les circumstàncies organitzatives així ho exigeixin i fos necessari un canvi excepcional en el lloc de celebració o en el número d'assistents, s’informaria individualment
per correu electrònic als alumnes afectats, amb la fi de poder adaptar-se als requeriments organitzatius excepcionals que hi puguin haver-se produït.

https://web.conselldemallorca.cat/formacio-municipis

formacioaj@conselldemallorca.net

971173873
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