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  La Llei de Contractes del Sector Públic. Aplicació pràctica a la UV 

Destinataris: 

PAS 

Modalitat: 

PRESENCIAL
Llengua: 

Espanyol 

Duració: 

18 h 

Destinataris: perfil professional 

PAS de la Universitat de València 

Calendari de realització 1a Edició 

Sessió Data Horari Lloc 

1a 17/05/2021 10:00-13:00 

AULA 2.1. CENTRE DE FORMACIÓ I 
QUALITAT MANUEL SANCHIS GUARNER

2a 19/05/2021 

3a 24/05/2021 16:00-19:00 

4a 26/05/2021 10:00-13:00 

5a 31/05/2021 16:00-19:00 

6a 04/06/2021 10:00-13:00

Formació PRESENCIAL
Nota: Donada la temàtica del curs, i atesa l'evolució de la pandèmia, les sessions podran canviar de síncrones a 
presencials intentant mantenir, en qualsevol cas, la programació de dies i horaris establerts i segons el criteri del 
professorat. 

Professorat responsable 

José D. Doménech Blanco 

Llicenciat en Dret.  

Cap de la Secció d’Obras de l’SCA de la UV. 

Raquel Bayo Castellote  

Llicenciada en Dret. 

Cap del Servei de Contractació Administrativa. 

Totes les sessions 
s'impartiran a l'aula indicada10:00-13:00
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Mercedes Olmedo Arellano  

Diplomada en Magisteri.  

Tècnica mitjana de Gestió de l’SCA. Especialista en l’aplicació de contractació Licita. 

Objectius formatius i continguts 

L’objectiu del curs és presentar els aspectes més destacats de la Llei de contractes del sector públic, tot 

posant l’accent en la seua aplicació pràctica en l’àmbit de la Universitat de València. 

Competències que es desenvoluparan 

Es pretén que, quan acaben el curs, els assistents coneguen l'àmbit d'aplicació de la LCSP i els diferents tipus 

de contractes i procediments que hi ha. Des d'un punt de vista més pràctic, es pretén que els assistents 

coneguen els procediments en què poden haver d'intervenir com a sol·licitants o com a gestors, i que siguen 

capaços d'utilitzar l'aplicació de contractació de la Universitat de València en l'àmbit de les seues 

competències. 

Paloma Gamón Sánchez 

Llicenciada en Dret.  

Cap de la Secció de Serveis i Subministraments de l’SCA de la UV. 

Criteris i procediment d’avaluació de l’activitat 

Assistència, com a mínim, al 85% de les hores síncrones o presencials i fer les tasques obligatòries fixades en 

el programa o encomanades per el/la tutor/a o professor/a. 

Professorat responsable 
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