JORNADA INFORMATIVA
Els Aspectes Laborals de la nova Llei de
Contractes del Sector Públic
10 de desembre 2018
OBJECTE
El 9 de març de 2018 va entrar en vigor la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (LCSP), per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Tenint en compte que aquesta norma introdueix importants novetats d’índole social i laboral
que afecten al nostre col.lectiu, organitzem aquesta jornada informativa per analitzar i
divulgar les mateixes.

PONENT
Sra. SEILA SANCHO SANCHO
Responsable d’assessorament tècnic en contractació pública i innovació.

Informació General
Lloc:

Col.legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona (Saló d’Actes)
C/ Estanislau Figueres, 17 – 43002 Tarragona

Durada:

3 hores

Horari:

16:30h. – 19:30h.

Data:

Dilluns 10 de desembre

Preu inscripció:

Col.legiats: 18 euros
No Col.legiats – 36 euros

Places limitades.
Es prega efectuar la inscripció abans del dia 7 de desembre.
Inscripcions:
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a través del telèfon 977 22 45 13
o enviant un e-mail a: colegiaciones@graduados-sociales-tarragona.com
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PROGRAMA
- Principals objectius de la nova Llei de contractes del sector públic.
- Alguns conceptes bàsics en matèria de contractació pública: Tipologies contractuals;
procediments; criteris d’adjudicació; condicions d’execució; el recurs especial en matèria
de contractació.
- Aspectes relatius a l’aptitud, la capacitat i la solvència de les empreses licitadores. El
Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI).
- Principals novetats de la LCSP en l’àmbit laboral:

▪

L’abast de l’obligació de compliment per part de l’adjudicatària de la normativa
convencional sectorial.

▪

La redefinició dels conceptes de pressupost base de licitació, preu i Valor Estimat de
Contracte.

▪

La subrogació en els contractes de treball: obligacions d’informació; remunicipalització
de serveis públics; impossibilitat de subrogació convencional, per previsió en plecs.
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▪

La implementació de clàusules socials i laborals en els diferents moments dels
procediments de contractació pública.

▪

L’establiment de mesures coercitives per garantir el compliment de les obligacions en
matèria laboral.
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