CONTRACTACIÓ AMB
L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA PER A
PIMES
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Presentació
Productes i serveis per ajudar la Petita i Mitjana Empresa
Eines per a la empresa: contractació amb
l’administració pública
El grup CLA us saluda i us agraeix el vostre interès.
El que teniu al davant és una presentació sobre com podem ajudarvos per incorporar un nou client, el sector públic, a la vostra cartera.
Esperem que us sigui d’utilitat.
Grup CLA, Advocats i Consultors.
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CONTRACTACIÓ

Productes i Serveis
El nostre catàleg per a la petita i mitjana empresa

Assessorament en la contractació de serveis, proveïdors,
treballadors, clients...

GESTIÓ DE RRHH
Selecció , contractació i gestió de RRHH, expedients judicials
(sancions, acomiadaments...), Roll-pay...

DRETS HUMANS
Ajuda en l’aplicació a la empresa de la Legislació Internacional
de Drets Humans

RELACIÓ AMB
L’ADMINISTRACIÓ
Participació en licitacions...
CONSULTORIA D’EMPRESA
Assessorament general en la gerència de la empresa

LEGAL
Assessoria i Defensa Jurídica en els principals àmbits de la
empresa: civil, laboral, mercantil, penal, administratiu...

FORMACIÓ
Programes específics adaptats a les necessitats de les empreses
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Contractar amb l’administració
A molts ajuntaments els preocupa que amb la
nova legislació els comerços i les petites
empreses del municipi es quedin fora de la
contractació pública. Ara és un bon moment
per accedir a un nou mercat, el de
l’administració pública, una nova oportunitat
de negoci que ara es posa a l’abast de moltes
petites i mitjanes empreses.
Aquest curs està adreçat a petites i mitjanes
empreses per explicar-los què han de fer per
vendre a l’administració: com trobar les
licitacions o els contractes menors; què cal
fer per poder-hi optar; com funciona la
contractació...
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Contractar amb l’administració
El sector públic no és només un client, són molts
clients diferents, això vol dir que es poden obrir
moltes oportunitats d’oferir i vendre el nostre
producte o servei.
A més, l’administració és una gran consumidora,
amb necessitats i volums diversos i estables en el
temps, el que permet acudir periòdicament a les
seves licitacions i amb un risc d’impagament
certament mínim.
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Duració i destinataris
La duració prevista total del curs és de 6 h, en dues
sessions de 3 h, presencial o virtual, o en combinació
una i altre.
Està especialment pensat per a:
▪ Autònoms
▪ Comerços
▪ Petita i Mitjana Empresa
Que...
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✓ Ja treballen amb l’Administració i volen ampliar les
seves possibilitats,
✓ O no treballen amb l’Administració però creuen que
estan perdent una oportunitat de negoci, o
✓ Tenen certa dificultat d’adaptació a la contractació
telemàtica

Contingut del curs: Jornada 1
COMENCEM DES DE LA TEORIA
PART 1. LA CONTRACTACIÓ PUBLICA CADA COP ÉS MÉS
EXIGENT
Breu aproximació a la legislació bàsica, els motius i els
objectius de la contractació pública, i quins son els
principals canvis que poden afectar a les PIMES que
treballin o vulguin treballar amb l’administració.
PART 2. COM ES PREPARA LA PIME PER A L’ENTORN
DIGITAL
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Presentació de les eines per encarar la contractació
pública digital, i certificats públics més habituals, el RELI,
els cercadors de licitacions (Gencat, CIDO, altres...)

Contingut del curs: Jornada 2
SIGUEM PRÀCTICS

PART 3. DIFICULTATS TROBADES
Revisió de les dificultats en la utilització de les
eines digitals aportades i realització de recerques
amb els cercadors, repàs de les sessions anteriors i
resolució de dubtes.
PART 4. APLICACIÓ PRÀCTICA
Realització de pràctiques: exemples (contractes
menors amb publicitat i altres licitacions),
recerques de negoci en funció de les activitats
específiques dels assistents.
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Benjamí Tous
Casajuana
(Barcelona, 1974)
✓ Llicenciat en Dret (Universitat Oberta de Catalunya, 2009)
✓ Diplomat en Ciències Empresarials (Universitat Pompeu Fabra,
1996)
✓ Màster Dret Penal Internacional (Universitat Rovira i Virgili, 2020)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

KIRON SL (1998-2000)
GADITEL (2000-2002)
TOWER CONSULTORES SA (2002-2005)
XFERA MÓVIL SA (2005-2006)
APPLUS SA (2006-2012)
EUROCONTROL SA (2012-2013)
2013 – Actualitat: Advocat i consultor d’empreses per
compte propi

Ernest Valios Salvador
(Barcelona, 1966)
✓ Llicenciat en Dret (Universitat de Barcelona, 1994)
✓ Màster en Educació i Multimèdia (Universitat Autònoma de
Barcelona, 2004)
✓ Mediador d’Assegurances Titulat (2006)
BANCO DE VIZCAYA (1984-1987)
MAGISTRATURA DE TRABAJO NÚM. 2 DE BARCELONA
(1988)
COMMERCIAL UNION VIDA – AVIVA (1998-2005)
PREVISORA GENERAL, MPS (2005-2019
ADVOCAT I CONSULTOR (2012-actualitat)

Adrià Soler (Barcelona,
1968)
Llicenciat en Dret (Universitat Oberta de
Catalunya, 2009)
Postgrau en Dret Administratiu (ICAB,
2010)
✓ Cap del Departament Jurídic i de
Contractació en ens local (2008actualitat)
✓ Ha participat en grups de treball i
investigació sobre contractació
administrativa a l’Associació Catalana
de Municipis (ACM) i l’Oficina Antifrau
de Catalunya (OAC)
✓ Ha impartit cursos d’especialització en
contractació administrativa (Diputació
de Barcelona)

Projectes recents sector públic
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(*) Principals projectes de consultoria en el sector públic els darrers 18 mesos

Aportació de Valor
El nostre principal actiu
EXPERTISSE:
Equip intern amb més de 25 anys
d’experiència als sectors
immobiliari, financer i
d’assegurances, i en el sector
públic.

EQUIP MULTIDISCIPLINAR:
Amb especial atenció al caràcter
jurídic, oferim una visió global
dels assumptes, aportant les
perspectives econòmica, fiscal, de
gestió i de processos.
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FLEXIBILITAT:
Partners i col·laboracions externes
que permeten adaptar els equips
a les necessitats de cada client,
amb total disponibilitat.
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Contacte
CLA, Advocats i Consultors
Seu Central:
Carretera Dosrius, 191, local B
08440 Cardedeu
Despatx:
Carretera de Montcada, 198
08221 Terrassa

93.871.24.34 /

606 523 751

consultoria@cardedeulegal.cat

https://www.facebook.com/cardedeulegal
www.cardedeulegal.cat
cardedeulegal
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