Benvolguts,
L’Associació de Gestors de Manteniment (AGEM), es complau a presentar-vos la propera
Jornada Tècnica / Taula debat

66a JORNADA TÈCNICA
“La contractació pública i privada, o COM SUPERAR EL
PROCÉS DE CONTACTACIÓ I NO MORIR EN L’INTENT.
Experiències"
BARCELONA - Dijous, 15 de juny de 2017
Objectiu:
Cada dia comprem, es un acte que tenim molt interioritzat i ho fem de manera quasi automàtica. Però a la
feina el tema es complica i, si treballes a l’empresa pública, pot convertir-se en un veritable malson.
Segur que en moltes ocasions t’has fet aquestes preguntes -“com puc comprar de la manera més eficient i
eficaç possible?”; “com m’afecten els canvis constants de la normativa?”; “com puc aplicar criteris per
garantir la millor compra i la gestió més practica?”; “divisió per lots”. “Això però no va contra les
economies d’escala?”; “no em vull passar tot el dia licitant perquè tinc contractes repetitius... què puc
fer?”; “l’empresa privada compra com vol, això és realment així?”...
Aquesta taula debat pretén que ponents de primera línia ens expressin la seva opinió, ens relatin les seves
experiències i defensin els seus punts de vista sobre la contractació
Ponents:
La taula rodona estarà formada per experts legals, així com per professionals procedents del sector públic i
privat: Consorci de Salut i Social de Catalunya, MNAC, Diputació de Barcelona, Simbio.e, TBA, FGS
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, etc.
Participa-hi!
Des de l’organització s’ha volgut donar cabuda a totes les vostres inquietuds. És per això que hem volgut
habilitar un canal per a fer-nos arribar totes les vostres consultes o comentaris que puguin facilitar un debat
més interessant per tots vosaltres. Podeu enviar les vostres preguntes o reflexions a l’adreça electrònica
secretaria@agem.cat per tal que les tinguem en compte.
Així mateix, també s’habilitarà un canal on line per fer aportacions via twitter escrivint al hashtag
#agemcontractacio
PROGRAMA :
15:30 – 16:00h.
16:00 – 18:00h.

Control d’acreditacions
Taula debat

18:00 – 18:30h.

Coffee break

18:30 – 19:00h.

Conclusions i reflexions. Ajudes al soci

ORGANITZA :

ASSOCIACIÓ DE GESTORS DE MANTENIMENT
Jardins de Mercè Rodoreda, 6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel./Fax. 93 478 66 45 - agem@agem.cat - www.agem.cat

DIA i LLOC:

Dijous, 15 de juny de 2017
HOTEL CATALONIA EIXAMPLE
c/ Roger de Llúria, 60
08009 - BARCELONA

QUOTA D’INSCRIPCIONS :

- Socis d’AGEM .......... Inscripció gratuïta
- No Socis ..................

100,00 €

TRAMITACIÓ DE LES INSCRIPCIONS ( AFORAMENT LIMITAT ):
•
•
•

Les inscripcions s’admetran per rigorós ordre de sol·licitud, fins a cobrir el total de l’aforament.
Data límit per sol·licitar la inscripció: dillums 12 de juny de 2017.
La sol·licitud d’inscripció es farà exclusivament enviant un correu electrònic a l’adreça de
l’Associació de Gestors de Manteniment secretaria@agem.cat , i caldrà indicar:
 Socis d’AGEM: nom i cognoms, i el número de soci
 No Socis: nom i cognoms, núm. DNI, telèfon de contacte i empresa.

•

Forma de pagament: Transferència bancària. Els inscrits hauran de fer efectiu l'ingrés al compte de
l’entitat abans del dia 12 de juny de 2017.
Compte: Caixa Enginyers núm. ES75 3025 0001 13 1433357429
Titular: Associació de Gestors de Manteniment

•

Confirmarem l’acceptació de la sol·licitud via correu electrònic, a la mateixa adreça de correu que
consti a la sol·licitud.

ENTITATS COL·LABORADORES DE L’AGEM :

