
Una llei de 
contractació igual 
per a totes les 
administracions 
amb 
independència de 
la seva mida

El 9 de març de 2018 va 

entrar en vigor la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic. 

Aquesta llei ha suposat un 

nou repte per les 

administracions locals, atès 

que son les administracions 

de mida més modesta, però 

els requeriments de la llei són 

igual d'exigents per a elles.

El que teniu al davant és un 

catàleg amb els productes i 

serveis vinculats a la 

contractació administrativa 

del nostre grup.
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Compliance en Contractació

L’activitat de contractació dels ajuntaments 

i de les administracions locals cada cop és 

més complexa i amb requeriments legals 

més exigents. En canvi els seus recursos no 

són il·limitats.

Aquí trobareu eines que us poden ajudar en 

diferents aspectes a complir amb tots 

aquests requeriments.

“Aquesta eina m’ha facilitat 

molt el control i seguiment de 

contractes menors. M’ajuda a 

veure per on puc reduïr 

despeses.”

- A. S.  Tècnic de 

contractació

Ajudem en l’anàlisi i la gestió de riscos en 

la contractació pública, seguint els 

protocols, eines i recursos dissenyats per 

l’Oficina Antifrau de Catalunya.

Responsable de Contracte
Seguiment jurídic i documental en relació a 

les funcions assignades al responsable del 

contracte per l’article 62.

Eina de Seguiment de 
Contractes Menors
Eina informàtica de disseny exclusiu que 
permet fer el seguiment de forma fàcil:
• Consulta prèvia sobre imports consumits 

per cada proveïdor
• Projecció d’import consumit a final d’any
• Sistema d’alertes
• Control i seguiment de contractes 

formalitzats
• Extracció d’informes per publicació a 

plataforma de contractes del sector 
públic

Redacció de Plecs i 
Procediment d’Adjudicació
Disposem d’una experiència dilatada en la 

redacció de Plecs de Clàusules 

Administratives Particulars (PCAP), i Plecs de 

Prescripcions Tècniques (PPT), amb 

col·laboració de diferents professionals. 

Acompanyem el procediment d’adjudicació.

Formació en Contractació

Catàleg de cursos específics de 

contractació, com “Contractació amb 

l’Administració” destinats a les pimes del 

municipi, “Formació Jurídica per a la 

redacció de Plecs Tècnics” adreçat als 

tècnics de l’ajuntament.

...i ens adaptem

El món local és complex i cambiant per 

definició. Adaptem els nostres serveis a les 

necessitats concretes de cada 

administració.
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Grup CLA, al servei integral 
de les necessitats d’una 
Administració
Aquí us hem volgut parlar de contractació. 

Però la nostra vocació és servir a les 

administracions locals en totes les seves 

necessitats jurídiques i de consultoria...


