
Sessió especial 
Seminari de Dret Local: 
La nova Llei de contractes 
del sector públic. 
Aspectes essencials

Presentació
Les Corts espanyoles acaben d’aprovar la nova Llei de contractació pública, que previsiblement 
serà promulgada els propers dies i entrarà en vigor als quatre mesos de la seva publicació, entre 
mitjans de febrer i començaments de març del 2018.

Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia 23 
de novembre de 2017. La inscripció és 
gratuïta i el nombre de places, limitat. 
Per a la selecció de les inscripcions, es 
tindrà en compte la cobertura territorial 
(s’hi afavorirà la participació del màxim 
nombre possible d’ajuntaments), 
l’adequació al perfil del destinatari de 
l’acció formativa i l’ordre de recepció 
de les sol·licituds. Cal formalitzar la 
inscripció per mitjà del formulari que 
trobareu al web de la Federació de 
Municipis de Catalunya: www.fmc.cat.

Certificat
Es lliurarà un certificat a qui acrediti 
l’assistència a més del 80% de les hores 
lectives de la sessió.

Col·laboració
- Ajuntament de Barcelona
- Diputació de Barcelona
- CSITAL de Catalunya

Lloc de realització
Auditori AXA
L’Illa Diagonal, 
Avinguda Diagonal, 547, 

08029 Barcelona.

Horari
8.30h. a 13.30h.

Metodologia
Per tal d’augmentar el nivell pràctic 
de la sessió, es podran trametre 
consultes sobre les ponències que s’hi 
presentaran. En el decurs de la sessió, 
els ponents contestaran aquestes 
consultes. Podeu adreçar les vostres 
consultes fins a una setmana abans a la 
bústia sdl@fmc.cat especificant a quina 
ponència fan referència.
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8.30 h.  Acreditació.

9.00. h  Presentació de la jornada especial. 
  Xavier Amor i Martín, president de la Federació de Municipis de Catalunya
  Maria Petra Sáiz Antón,  presidenta del CSITAL de Catalunya

09.15 h.  Eixos de la reforma i nova sistemàtica de la Llei de Contractes del Sector Públic: 
  el règim jurídic aplicable. 
  Silvia Díez Sastre, professora titular de Dret Administratiu i Directora del Màster de Contractació  
  Pública de la Universitat Autònoma de Madrid.

10.00 h.   El nou règim de fiscalització i control financer de la contractació pública. 
  Maria Petra Sáiz Antón,  interventora de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat 
  i presidenta del CSITAL de Catalunya.

10.45 h.  Pausa. Esmorzar

11.15 h.  El control de la contractació pública pels Tribunals administratius de contractes: 
  Novetats en relació amb el recurs especial en matèria de contractació. 
  Neus Colet Arean, presidenta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCCSP).

12.00 h.  La Administració Local en la LCSP: Especialitats. 
  Jesús ColásTenas, secretari general de la Diputació Provincial de Saragossa.

12.45 h.  Col·loqui

13.30 h.  Fi de la sessió

Programa

Organitza:
Federació de Municipis de Catalunya

Els darrers anys hem viscut les nombroses i successives modificacions de la legislació de contractes 
del sector públic, bé sigui per apropar-la als cànons comunitaris, bé per adaptar-la a les resolucions 
derivades de la jurisprudència europea o en atenció a altres finalitats d’índole interna. Aquesta 
nova Llei, a més d’adaptar plenament la legislació interior a les darreres directives comunitàries, 
adopta una sistemàtica normativa substancialment diferent a la vigent fins ara, motiu més que 
suficient per haver-la d’analitzar de nou.

Aquesta sessió especial de treball del Seminari de dret local té l’objecte d’oferir una primera anàlisi 
general de la nova Llei de contractació pública, amb antelació suficient a la seva entrada en vigor 
i amb la mirada posada als seus continguts més rellevants des de la perspectiva dels ens locals.


