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La contractació pública és, avui dia, un dels àmbits més importants de l’activitat de les administracions públiques i mou cada any una
gran quantitat de recursos públics. També és objecte d’una complexa i prolixa legislació.
Aquest curs d’especialització ofereix una formació específica sobre contractació pública que ha de permetre a l’estudiant conèixer
els principis i fonaments jurídics d’aquesta disciplina, així com els procediments previstos en la llei de contractes del sector públic, i
aplicar-los a supòsits pràctics que els permetin exercitar les competències adquirides al llarg del curs.
Per això, l’estudiant tindrà a la seva disposició nombrosos recursos d’aprenentatge que, juntament amb la jurisprudència dels
tribunals de justícia i la doctrina dels tribunals de recursos contractuals, li permetran abordar la complexitat de la normativa vigent
sobre contractació pública i conèixer les actualitzacions que ha patit en els últims anys.

Objectius i competències

Pla d’estudis

Els objectius del curs d’especialització de Contractació Pública
són:

El curs s’organitza sobre la base de tres assignatures que
segueixen el cicle de la contractació pública, i s’analitzen
els fonaments i les diferents fases del procediment de
contractació pública:

•

Aprofundir en el coneixement de la regulació de la
contractació pública.

•

Conèixer les novetats que es deriven de la translació de
les directives europees a l’ordenament jurídic espanyol.

Les competències que aconseguiran els estudiants al llarg del
curs són:

•

Ser capaç d’interpretar la normativa vigent en matèria de
contractació pública.

•

Ser capaç d’aplicar coneixements especialitzats sobre
contractació pública en supòsits concrets.

•

Ser capaç d’utilitzar els mecanismes per a la resolució de
controvèrsies en la contractació pública.

•
•
•

Principis i fonaments de la contractació pública.
La preparació i adjudicació dels contractes públics.
L’execució i la resolució de controvèrsies en els contractes.

Durant el curs s’estudiarà detalladament la normativa vigent
i les noves directives europees, i es proposarà la lectura de la
jurisprudència en la matèria i de les principals resolucions dels
tribunals de recursos contractuals. També s’utilitzaran articles
acadèmics i comentaris jurisprudencials que facilitin l’abast
dels objectius establerts.
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Temari

Crèdits ECTS

Principis i fonaments
de la contractació pública

5

La preparació i l’adjudicació
dels contractes públics

5

L’execució i la resolució de
controvèrsies en els contractes

5
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