FICHA DA ACTIVIDADE FORMATIVA
PU18011

1. DATOS DA ACTIVIDADE
NOME: A nova Lei de contratos do sector público na Administración local
CONVOCATORIA: Curso monográfico A nova Lei de contratos do sector público na Administración local
GRUPO: Servizo EIP EGAP
ÁREA: Réxime xurídico e xestión das entidades locais
CUALIFICACIÓN:

ASISTENCIA

ADMINISTRACIÓN:

LOCAL

MOD.IMPARTICIÓN:

PRESENCIAL

FONDOS EGAP

PLAN:

CONVOCADO

ESTADO:
TIPOLOXÍA:

C.MONOGRÁFICO

HORAS:
ANO:
EDICIÓNS:

12
2018
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DATA MATRÍCULA: Do 05/06/2018 - 08:00h ao 17/06/2018 - 23:55h
RESPONSABLE: OLIETE TRILLO, PAULA [paula.oliete.trillo@xunta.gal]

2. DESCRICIÓNS
DESCRICIÓN CURSO
O pasado 9 de novembro publicouse no BOE a Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector úblico, pola que
se transpoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e
2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014.
Ademais da transposición das citadas directivas, a lei establece un novo marco regulador do sistema de contratación
pública, con vocación de ser máis eficiente, transparente e íntegro, e mellorar as condicións de acceso facilitando, en
particular, a participación das pemes.
Coa realización deste curso perséguense os obxectivos de analizar as principais modificacións introducidas pola lei, en
especial aquelas que afectan á contratación no ámbito da administración local, e propiciar o debate ao redor daqueles
aspectos máis innovadores e relevantes desde o punto de vista xurídico e da xestión pública.
DESTINATARIOS
Persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, da Administración local da Comunidade
Autónoma de Galicia, e entidades adscritas a esta.
PROGRAMA
Neste curso monográfico serán tratados, entre outros, os seguintes temas:
1. Novidades máis destacadas da LCSP. O novo perfil do contratante.
2. Transparencia e bo goberno.
3. Tipos de contratos. O novo contrato de concesión de servizos.
4. Elementos estruturais dos contratos. Confección de pregos.
5. Procedemento de adxudicación. Contratos menores.
6. Criterios de adxudicación dos contratos.
7. Efectos, cumprimento e extinción dos contratos. Subcontratación.
8. Modificacións contractuais.
9. Invalidez dos contratos. O recurso administrativo especial.
10. Disposicións específicas no ámbito local. As mesas de contratación.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN
A orde de admisión virá determinada pola data e hora de presentación das soliitudes.
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ALUMNOS
Todas as persoas solicitantes deberán enviar un correo electrónico a novas.egap@xunta.gal, achegando a certificación
acreditativa da súa condición de persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, da
Administración local e entidades adscritas a esta. Serán excluídas aquelas solicitudes que non acompañen dita
certificación ou que sexa recibida con posterioridade ao último día habilitado para a inscrición, isto é, 11 de xuño de
2018.

3. DATOS EDICIÓNS
SANTIAGO
LOCALIDADE:

SANTIAGO

NUM. PRAZAS: 286

INICIO / FIN: 19/06/2018 a 20/06/2018

ESTADO: NORMAL - (DIPLOMAS EM.)

DATA EXAME:

DOCENTES NOMEADOS
MARTIN Mª RAZQUIN LIZARRAGA
LUIS MIGUEZ MACHO
JULIO GONZÁLEZ GARCÍA
PATRICIA IGLESIAS REY
JOSÉ CARLOS LAGUNA DE PAZ
MANUEL PILLADO QUINTANS
ELENA BARBA PAN
JACINTO ALVAREZ SOMOZA
FRANCISCO CACHARRO GOSENDE
SANTIAGO VALENCIA VILA
LUGAR DE REALIZACIÓN
SALON DE ACTOS: O día 19 de xuño de 11:30 a 14:00. O día 19 de xuño de 16:30 a 18:30. O día 20 de xuño de
09:30 a 14:30. O día 20 de xuño de 16:30 a 18:30. EGAP, Rúa Madrid, 2-4, CP15707, SANTIAGO DE COMPOSTELA
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