Dades de l’acció formativa / Datos de la acción formativa
Denominació (títol de l’acció formativa) / Denominación (Título de la acción formativa)

Teoria i pràctica de la nova Llei de Contractes del Sector Públic
Modalitat formativa (marqueu amb X) / Modalidad formativa (marcar con X)
Curs / Curso

X

Taller

Seminari / Seminario

Grup de treball / Grupo de Trabajo

Jornada

Conferència / Conferencia

Modalitat d’impartició (marqueu amb X) / Modalitat d’impartició (marcar amb X)
Presencial

En línia / En línea

X

Mixta

Llengua d’impartició (marqueu amb X) / Lengua de impartición (marcar con X)
Espanyol / Español

X

Valencià / Valenciano

Duració (hores) /Duración (horas)

30

Anglés / Inglés

Edicions (número) /Ediciones (número)

1ª

Calendari de realització (per a cadascuna de les sessions) / Calendario de realización (para cada una de
las sesiones)
Sessió /
Sesión

Data / Fecha

Horari / Horario

Inici

03/06/2019

-

Fi

26/07/2019

-

Lloc / Lugar

En línia*

* Aquest curs es realitzará integrament a una plataforma externa

Destinataris: perfil professional (detalleu) /Destinatarios: perfil profesional (detallar)
PAS de la Universitat de València.

Professorat responsable de l’acció formativa / Profesorado responsable de la acción formativa

Nom / Nombre

Adoración Ramírez Castellanos

Breu CV / CV breve

ADR Formación

Nom / Nombre

José León de la Granja

Breu CV / CV breve

ADR Formación

Centre de Formació i Qualitat “Manuel Sanchis Guarner”
C/ Serpis, 29 | 46022-València | Campus dels Tarongers
961 62 50 30 | 961 62 50 32
Telèfon | Fax
Adreça electrònica: sfp@uv.es | udie@uv.es
Adreça:
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Objectius formatius i continguts / Objetivos formativos y contenidos
OBJECTIUS
Amb aquest curs s’exposen de manera comprensible els continguts de la nova legislació de contractes i
el nou escenari per a la contractació administrativa, i es posa l’accent principalment en els aspectes
que interessen a l’àmbit universitari.
Els objectius directes semblen clars:
• Més transparència en la contractació pública.
• Aconseguir una millor relació qualitat-preu.
• Vetlar pels aspectes mediambientals, socials i innovadors.
• La idea fonamental de vetar tota corrupció.
• La simplificació dels tràmits i la reducció de la burocràcia.
• L’impuls a la contractació electrònica.
CONTINGUTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Normativa sobre contractes del sector públic.
Contractes del sector públic.
Configuració general: principis, invalidesa i recursos. Registres oficials. Especial consideració dels
acords marc.
Elements subjectius (I): òrgan de contractació.
Elements subjectius (II): contractant.
Elements objectius.
Preparació dels contractes.
Adjudicació dels contractes. Consideració especial de l’àmbit de la investigació.
Efectes, modificació, compliment i extinció dels contractes.
Tipus contractuals (I): contracte d’obres.
Tipus contractuals (II): contracte de concessió d’obres.
Tipus contractuals (III): contracte de concessió de serveis.
Tipus contractuals (IV): contracte de subministrament.
Tipus contractuals (V): contracte de serveis.

Competències que es desenvoluparan / Competencias que se desarrollarán

− Major coneixement de la legislació vigent.
− Aplicació correcta de la nova legislació.
Criteris i procediment d’avaluació de l’activitat (obligatori) / Criterios y procedimientos de evaluación de
la actividad (obligatorio)
És obligatori superar els tests que es plantegen durant el curs.
Visualització del 100 % dels continguts i superació de les proves d’avaluació fixades.
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