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CONSTCAT FORMACIÓ 

Presentació 
eficient de pliques 
en el sector de la 
construcció i 
serveis 
d’enginyeria  5a 
convocatòria. 
FORMACIÓ BONIFICADA 
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OBJECTIUS:  
Coneixement i adaptació per part dels departaments de licitació i contractació de les 

empreses de construcció envers les diferents formes, criteris, metodologia i valoració 

d’ofertes que existeixen a les administracions públiques catalanes. 

METODOLOGIA:  
Classes presencials, en sessions magistrals i aplicació del mètode del cas. Sessions a 

distància amb tutor i treball del material emprat a les sessions presencials i al campus 

virtual. 

 

PROGRAMA: 

• El sector públic de la construcció a Catalunya. 

• (Administracions existents, volum del mercat, poders adjudicadors...). 

• Naturalesa dels contractes. Normativa d’aplicació. Reglaments de contractació. 

Plecs de clàusules generals, particulars i tècniques. 

• Tipologia de licitacions. Procediments oberts i tancats. Criteris de valoració.  

• Estratègies de licitació. Subcontractació. UTE’s. Consorcis. 

• Execució dels contractes.  

• Seminaris: 

o AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA (Generalitat de Catalunya). 

o BIMSA. BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS.  

o DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 

o AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA. 

o INCASÒL. Institut Català del Sòl. Generalitat de Catalunya. 

o INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 

 

ADREÇAT A: 
Personal del departament d’estudis. 
LLOC DE REALITZACIÓ:  
Col·legi d'Enginyers Tècnics de Barcelona. Carrer Consell de cent, 365. Barcelona 

DATES: 14.16.29 de gener i 4.6.11.13.17 de febrer de 15.30-18.30h 

MODALITAT: Semipresencial. 24 hores presencials. 38 hores en línia. 

FORMACIÓ BONIFICADA. Totalment bonificat. (Tramitació administrativa inclosa).  

Preu:  578€ per alumne. 

Feu clic en aquest enllaç per reservar la vostra 

assistència. Inscripcions 

https://forms.gle/aP9hPTqyovj9Kx929
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 SEMINARIS: 

AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA. 

Impartit per: Sra. Alicia Rius Porta. Cap d’àrea de procediments de l’Agència de l’Habitatge 

de Catalunya.  

Programa: 

I. El règim de contractació dels diferents òrgans i entitats del sector públic: diferències 

entre Administració Pública, poder adjudicador i entitats que no són poder 

adjudicador. 

II. La tipologia de contractes: 

a. Contractes d’obres, serveis, subministraments i contractes mixtos. 

b. Contractes exclosos. 

c. Contractes administratius i contractes privats. 

III. La publicitat en la contractació administrativa: El perfil del contractant, la Seu 

Electrònica de la Generalitat de Catalunya, l’Administració electrònica. 

a. Els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques:  

b. Diferències entre Administració Pública i poders adjudicadors. 

c.  La selecció del contractista: presentació de documentació i la declaració 

responsable, com a mesura de simplificació administrativa. 

d. Criteris de valoració. 

IV. Cas pràctic de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya: contracte d’obres de 

conservació, manteniment i adequació d’habitatges protegits. 

PORT DE BARCELONA. 

Impartit per: Sr. Ramón Griell Bernadó. Subdirector general d’infraestructures i 

conservació. Autoritat Portuària de Barcelona. 

Programa: 

I. Explicació del marc normatiu de contractació d’AAPP (Autoritats Portuàries) 
dins del sistema d’OPPE (Puertos del Estado).  

a. Ordre FOM/4003/2008.  
b. Ordre FOM/1698/2013. Modificació de l'anterior. 

II. Aplicació particular d'aquesta FOM a les licitacions d'obres:  
a. Tipus de licitacions. 
b. Criteris de Valoració Tècnics i Econòmics. 
c. Consideracions sobre criteris tècnics. 
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d. Aplicacions a algun cas pràctic. 
III. Precs i preguntes 

 

 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

Impartit per: Sr. Valentín Aceña Ramos. Cap de l’oficina tècnica de planificació i actuació de 

la Diputació de Barcelona. 

 Programa: 

Procediments de licitació 

I. Obres 
a. Necessitat de Classificació segons import del contracte. Solvència Tècnica. 

b. Contractes menors. 

c. Procediments negociats. 

d. Procediments oberts amb un únic criteri (econòmic): 

i. Presumpció d’oferta desproporcionada. 
ii. Justificació. 

e.  Serveis (assistències tècniques i contractes de conservació): 
 

i. Contractes menors. 
ii. Procediments negociats. 

iii. Procediment obert amb diversos criteris: 
a. Solvència tècnica. 
b. Criteris que depenen d’un judici de valor. 
c. Oferta econòmica. 
d. Criteri d’oferta presumptament desproporcionada. 

 
Seguiment dels contractes 
 

V. Obres 
a. Supòsits de modificació del contracte: 

i. Justificació de la modificació d’un contracte. 
ii. Preus contradictoris. 

iii. Causes de modificat taxades. 
iv. Causes de modificat previstes als plecs. 
v. Límits econòmics. 

vi. Resolució de contractes. 
vii. Projectes reformats. 

viii. Responsabilitats del projectista. 
b. Projectes complementaris. 
c. Escreix d’amidament. 
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d. Criteris d’aplicació de pròrrogues i suspensions temporals. 

 

BIMSA INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS DE BARCELONA 

Impartit per: Sra. Eva López. Directora del departament jurídic i contractació 

d’infraestructures municipals de Barcelona. 

Programa: 

I. Presentació de la societat municipal BIMSA com a ens instrumental de l’Ajuntament de 
Barcelona, dedicada a executar les obres d’edificació, infraestructures i urbanització de la 
ciutat. 

II. Abast dels encàrrecs de l’Ajuntament. Volum de l’actuació i àmbit territorial. 
III. Normativa de contractació aplicable:   

a. Instruccions internes de contractació en licitació d’obres amb llindars inferiors a la 
CCE (contractació no harmonitzada). 

b. TRLCSP a partir de licitacions superiors als llindars establerts per la CCe 
(contractació harmonitzada). 

IV. Diferències entre BIMSA i l’Administració Pública. Avantatges i desavantatges. 

V. Cas pràctic d’obra d’infraestructures: 
a. Tipus de licitació: procediment Obert NO harmonitzat.  
a. Presentació del Plec de clàusules administratives. 
b. Acreditació solvència: administrativa, econòmic financera i tècnica. 
c. Criteris de valoració: fórmula econòmica i criteris subjectes a judici de valor. 
d. Anàlisi de les ofertes del cas pràctic. 

 

INCASOL. INSTITUT CATALÀ DEL SÒL. GENERALITAT DE 

CATALUNYA.  

Impartit per: Isabel Valverde: Lletrada del Departament de Contractació. 

Programa:  
 

I. Àmbit d’actuació de l’INCASÒL en contractes d’obres i serveis. 
a. Obres d’Urbanització. 
b. Obres d’edificació. 
c. Obres de rehabilitació de patrimoni històric. 

 
II. Criteris de solvència tècnica incorporats als Plecs d’INCASOL. 

 
III. Objectius de l’INCASÒL en la licitació d’obres: 

 
a. Ampliació de l’objecte del contracte i ampliació dels criteris d’adjudicació. 
b. Procediments específics que vol impulsar l’INCASÒL: preus en blanc i claus 

en mà. 
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c. Cas pràctic. 
 

IV. Anàlisi de diferents aspectes que formen part de la licitació d’obres. 
 

V. Criteris futurs en la licitació d’obres: 
 

a. Introducció del BIM en la contractació pública. 
b. Reducció d’emissions de CO2 en els materials que formen part del projecte 

licitat. 
 

VI. Seguiment en l’execució dels contractes. Modificats i pròrrogues. 
VII. Conclusions sobre el cas pràctic. 

 
 

INFRAESTRUCTURES DE CATALUNYA 

          Impartit per:  Sr. Carles Solà. 
     

Programa:  

I. Àmbit de treball d’infraestructures.cat  en els serveis de manteniment d’edificis.          

II. Explicació detallada del plec de bases de la licitació per a l'adjudicació del contracte de 

serveis de manteniment. 

III. Criteris de valoració tècnica de pliques. 

IV. Proposta d’un cas pràctic. 

V.  Valoració i anàlisi tècnica de les pliques de cas proposat. 

VI.  Resultat final de la valoració i discussió. 

 
 
 
 
*Des de l’Associació Constcat, ens reservem el dret a modificar les dates i docents previstos, 

en funció dels canvis que puguin produir-se per part dels mateixos docents. 


