27 DE NOVEMBRE

TARRAGONA
TARRAGONA

JORNADA
NOVA LLEI CONTRACTACIÓ
PÚBLICA

i implicacions per als professionals del medi ambient

Des del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB) i el Centre
d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) us proposem una
sessió per resoldre els vostres dubtes sobre la nova llei de contractació
pública i les seves implicacions en la vostra feina com a professionals
del medi ambient.

INSCRIPCION
S INSCRIPCIONS

7 novembre

2 0 1 8La sessió s’adaptarà el màxim

PROGRAMA

possible a les vostres necessitats. Ens
pots indicar en aquest enllaç quins
són els teus dubtes i quines són les
informacions clau que voldries
Sala de Graus
ded’aquesta
la Facultatsessió.
de
obtenir

On

De 9:30 a 9:40 h • Benvinguda. A càrrec de Ricard Vizcarra (COAMB) i
Lucía Casado (CEDAT).
9:40 - 10:55 h • Novetats de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP) i implicacions pràctiques.
Ponent: Xavier Ruiz de Loizaga i Solé (associat principal de Garrigues).
Pausa cafè (30 minuts)
De 11:25 a 12:40 h • Elements clau i criteris ambientals i socials a tenir
en compte en la redacció dels contractes.
Ponent/s: Dr. Juan José Pernas García (professor titular de dret

Ciències Jurídiques de la
Universitat Rovira i Virgili (Av. de
Catalunya, 35) 43002 Tarragona).
Com arribar:

ON

Sala de Graus de la Facultat de Ciències
Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili
(Av. de Catalunya, 35, Tarragona).

Preu

General: 40 euros
Preus(membres del
Reduït
COAMB
i eldel
CEDAT):
Membres
COAMB o25
membres
euros
del CEDAT
25 euros
Altres

administratiu de la Universitat de La Corunya i director de l’Àrea de
Medi Ambient de l’Ajuntament de La Corunya).

ORGANITZEN

De 12:40 a 14 h • Debat, dubtes, preguntes i aportacions amb el públic
assistent.

Més informació i dubtes a escola.formacio(a)coamb.cat o al 93 304 21 09

40 euros

