
                                                 

 
PRESENTACIÓ DEL NOU CATÀLEG DE SERVEIS EN COMPRA PÚBLICA 

ESTRATÈGICA 
 

Jornada informativa «Desenamora’t del contracte menor. Enamora’t 
de la tramitació automatitzada dels procediments abreujats de 

contractació» 
 
 

GIRONA, 17 d’octubre de 2018 
 
 
PROGRAMA 
 
9.15h.– 9.30h. Rebuda dels assistents. 
 
9.30 h – 10.00 h. Inauguració de la sessió  i presentació del catàleg de 
serveis de la Diputació de Girona als ajuntaments de la demarcació de 
Girona en compra pública estratègica, a càrrec de la Sra. Maria Àngels 
Planas i Crous, vicepresidenta tercera de la Diputació de Girona. 
 
10.00 h – 10.30 h: Presentació del programa 2 «suport tècnic en la 
tramitació automàtica de procediments abreujats» del catàleg de serveis de 
la Diputació de Girona en compra pública estratègica, a càrrec del Sr. Jordi 
Brunet i Badosa, cap del Servei de Contractació de la Diputació de Girona. 
 
10.30 h – 12.00 h: Presentació dels models tipus de plec de clàusules 
administratives particulars del procediment obert simplificat abreujat, a 
càrrec de la Sra. Raquel Coll i Serarols, tècnica del Servei de Contractació 
de la Diputació de Girona. 
 
12.00 h – 12.30 h: Descans. 
 
12.30 h – 13.30 h: Posada a disposició, anàlisi i explicació sobre la 
utilització de l’eina de tramitació automatitzada, a càrrec del Sr. Òscar Pérez 
del Campo, cap de projectes del Servei de Sistemes i Tecnologies de la 
Informació de la Diputació de Girona. 
  
13.30 h – 14.00 h: Torn obert de paraules. 
  
 
OBJECTIUS 
 
L’objectiu de la jornada informativa és presentar el catàleg de serveis de la 
Diputació de Girona als ajuntaments de la demarcació de Girona en compra 
pública estratègica i, específicament, el programa 2 «suport tècnic en la 
tramitació automàtica de procediments abreujats». En aquest sentit, es 
donaran les eines necessàries per poder tramitar de forma àgil i senzilla els 
procediments oberts simplificats abreujats que preveu la nova llei de 
contractes del sector públic amb l’objectiu d’evitar l’ús abusiu del contracte 



                                                 

menor. En el si de la jornada es facilitaran els models tipus de plec de 
clàusules administratives particulars adaptats a aquest procediment i es 
facilitarà l’accés a l’aplicació elaborada per la Diputació de Girona per 
generar i valorar les ofertes econòmiques de forma automatitzada, segura i 
interoperable amb les aplicacions de contractació electrònica de l’AOC 
(Administració Oberta de Catalunya).  
 
 
DESTINATARIS 
 
Alcaldes i altres càrrecs electes locals. 
Personal tècnic i administratiu de les corporacions locals que gestiona 
procediments de contractació pública. 
 
DATA, HORARI I LLOC 
 
Data: dimecres, 17 d’octubre de 2018 
Horari: de 9.15 a 14.00 hores 
Lloc:  Aula  magna de la Casa de Cultura de Girona  (Pl. Hospital, 6). 
 
PONENTS 
 
Sr. Jordi Brunet i Badosa, cap del Servei de Contractació de la Diputació de 
Girona. 
 
Sra. Raquel Coll i Serarols, tècnica del Servei de Contractació de la 
Diputació de Girona. 
 
Sr. Òscar Pérez del Campo, cap de projectes del Servei de Sistemes i 
Tecnologies de la Informació de la Diputació de Girona. 
 
 
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS 
 
A través de l’enllaç http://www.ddgi.cat/formacio/381 
 
La inscripció a aquesta sessió informativa és gratuïta. 
 
Per a qualsevol informació, podeu dirigir-vos al servei de contractació 
mitjançant l’adreça electrònica contractacio@ddgi.cat o trucant al 
972185144. 
 
El termini d’inscripció és de l’1 d’octubre al 15 d’octubre, ambdós 
inclosos.  
 
Atès que les places són limitades, es cobriran per rigorós ordre d’inscripció. 
 
 


