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PROJECTE D’ESPECIALITZACIÓ I COMPETITIVITAT TERRITORIAL INDÚSTRIES 
CULTURALS I CREATIVES DE GIRONA I EL SEU ENTORN TERRITORIAL  

 
OPERACIÓ 1. OFICINA DE GESTIÓ I FOMENT DE LES ARTS 

Accions de sensibilització, dinamització i conscienciació 
 

 

Com funcionen les licitacions? Taller pràctic per conèixer els aspectes clau per presentar-se 
a concursos públics 

Si teniu interès en presentar-vos a concursos públics i no sabeu com encarar el procés, aquest 
taller teòric i pràctic treballa els aspectes clau que cal conèixer per licitar, a través d’un recorregut 
de les qüestions més formals així com l’anàlisi dels plecs de condicions i estratègies per millorar les 
vostres ofertes. 

Per manca de temps o per manca d’experiència, ens trobem amb molts casos d’entitats de l’ESS 
que o bé no es presenten, o bé ho fan de manera incorrecte a licitacions del seu interès. Cal 
treballar per tal de generar eines i implementar estratègies per optimitzar el procés, saber analitzar 
els continguts que es valoraran i quins requisits hem de complir per tal de ser acceptades en el 
procés. 

 

Objectius generals de l’activitat: 

 Conèixer el funcionament ordinari de les licitacions 
 Desenvolupar estratègies de millora de les proposicions 

Objectius específics de l’activitat: 

 Saber interpretar els plecs de condicions 
 Saber desenvolupar el projecte segons els criteris d’adjudicació 
 Donar compliment a totes les obligacions documentals 
 Conèixer estratègies d’intercooperació i col·laboració per a la presentació a concursos. 
 Saber ponderar els criteris 

 

Perfil d’entrada: 

La formació s’adreça principalment a empreses i professionals de les indústries culturals i creatives, 
així com a persones emprenedores o iniciatives d’Economia Social i Solidària en qualsevol format 
jurídic (cooperatives, associacions, fundacions, etc.) interessades en participar en concursos 
públics i conèixer el seu funcionament, 

 

Temari 

 En què consisteixen els concursos públics? 
 Quines tipologies hi ha? 
 El plec de condicions administratives 
 El plec de condicions tècniques 
 La documentació administrativa 
 La solvència tècnica i econòmica 
 Integració de solvència i la UTE 
 Procés de presentació. Els sobres. 
 El RELI 
 Anàlisi dels criteris de valoració: el projecte tècnic 
 Què cal tenir en compte per presentar l'oferta econòmica. La baixa temerària

 


