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INDEX DE NOTÍCIES
CONVOCATÒRIES DE LA UNIÓ EUROPEA
1. Convocatòria del Programa Cultura (Data de termini: Varis)
La Comissió Europea ha obert la convocatòria del Programa Cultura, l’objectiu del qual
consisteix en impulsar un espai cultural compartit pels europeus i basat en una herència cultural
comuna, mitjançant el desenvolupament d'accions de cooperació entre operadors culturals dels
països participants, per tal d'afavorir el sorgiment d'una ciutadania europea.
(+ info.1)
2. Convocatòria PROGRESS per a la realització de projectes socials innovadors
L'objectiu de la convocatòria és millorar la qualitat i l’eficàcia de les polítiques socials i facilitar la
seva adaptació a les noves necessitats socials.
(+ info.2)

INICIATIVES COMUNITÀRIES
3. Resolució del Parlament Europeu sobre el Programa de Treball de la Comissió Europea
per al 2013
El Parlament Europeu acaba d’adoptar una resolució sobre el programa de treball de la
Comissió Europea per al 2013 en la qual insta a la Comissió a que utilitzi tots els seus poders i
proporcioni el lideratge polític necessari per satisfer els nombrosos desafiaments plantejats
per la crisi
(+ info.3)
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4. La Comissió Europea proposa simplificar les normes sobre l’avaluació de l’impacte
ambiental
La Comissió Europea ha presentat una nova proposta de Directiva que té per objectiu alleugerir
les càrregues administratives i facilitar l'avaluació dels impactes potencials dels projectes més
importants
(+ info.4)
5. La Comissió Europea posa en marxa una estratègia per impulsar el creixement i
l'ocupació en els sectors de la cultura i la creació
La Comissió Europea ha presentat avui una estratègia destinada a aprofitar plenament el
potencial dels sectors de la cultura i la creació de la UE per tal d'estimular l'ocupació i el
creixement
(+ info.5)
6. La Comissió Europea proposa crear un fons per ajudar als més necessitats
La Comissió Europea ha presentat recentment la seva proposta de creació del Fons d'Ajuda
Europea per als més necessitats.
(+ info.6)

7.

Consulta pública sobre els criteris relatius a les infraestructures hidràuliques
(Contractació Pública Verda de la UE) (Data de termini: 14 desembre 2012)
Per tal de facilitar l'adopció de la Contractació Pública Verda, la Comissió Europea està
desenvolupant una sèrie de criteris per ajudar als òrgans de contractació de tota la Unió
Europea perquè tinguin en compte criteris de sostenibilitat i “verds” a l’hora de redactar les
ofertes.
(+ info.7)

8.

Consulta pública sobre la dimensió urbana de la política europea de transport (Data de
termini: 17 desembre 2012)
La Comissió Europea ha obert un procés de consulta pública sobre la dimensió urbana de la
política europea de transport.
(+ info.8)

9.

Consulta pública sobre facturació electrònica en la contractació pública (Data de termini:
14 de gener 2013)
Les autoritats públiques, els ciutadans, les empreses i organitzacions estan convidats a
contribuir a la consulta pública oberta per la Comissió Europea sobre la facturació electrònica
en la contractació pública
(+ info.9)

10. Celebració d’un seminari a Brussel·les sobre contractació pública electrònica
La Comissió Europea organitza el proper 14 de desembre de 2012 a Brussel·les un seminari
sobre contractació pública electrònica amb l’objectiu de presentar la feina no legislativa duta a
terme per la DG MARKT
(+ info.10)
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1. Convocatòria del Programa Cultura
Diversos terminis de presentació de projectes en funció del capítol:
Capítol 1.3.5. Accions de cooperació amb tercers països: 3/05/2013
Capítol 1.3.6. Suport a festivals culturals europeus: 5/12/2012

La Comissió Europea ha obert recentment la convocatòria corresponent al Programa Cultura,
l'objectiu del qual és impulsar un espai cultural compartit pels europeus basat en una herència
cultural comuna, mitjançant el desenvolupament d'accions de cooperació entre operadors
culturals dels països participants, per tal d'afavorir el sorgiment d'una ciutadania europea.
El Programa té tres objectius específics:
Promoure la mobilitat transnacional de les persones que treballen en el sector cultural;
Fomentar la circulació transnacional d'obres i productes artístics i culturals;
Afavorir el diàleg intercultural.
Aquesta convocatòria cobreix diferents capítols, els de més interès per a la Diputació de
Tarragona són:
Suport a accions de cooperació cultural
L'objectiu principal d'aquest capítol és ajudar a organismes, com ara teatres, museus,
associacions professionals, centres de recerca, universitats, institucions culturals i autoritats
públiques de diferents països que participen en el Programa Cultura, per tal que cooperin amb
vista a que diferents sectors puguin treballar en comú ampliant la seva projecció artística i
cultural més enllà de les fronteres nacionals.

Capítol 1.3.5: Accions especials de cooperació amb països tercers (amb una durada
màxima de 24 mesos)
La tercera categoria té com a objectiu donar suport accions de cooperació que afavoreixin
l'intercanvi cultural entre els països que participen en el Programa i tercers països que
hagin signat amb la UE acords d'associació o de cooperació, sempre que aquests últims
recullin clàusules culturals. Cada any es seleccionarà a un o diversos països tercers per a
aquest any en particular. L'acció ha de generar una dimensió de cooperació internacional
concreta. Les accions de cooperació han de preveure la participació d'almenys tres
operadors culturals d'almenys tres països participants així com la cooperació cultural amb
almenys un organisme del tercer país seleccionat i/o activitats culturals que tinguin lloc al
tercer país en qüestió. La dotació financera compresa entre 50.000 EUR i 200.000 €, però
el finançament comunitari no podrà excedir el 50% de les despeses totals
subvencionables.

Subvenció als festivals culturals europeus (projectes amb una durada podrà ser de fins a
12 mesos)
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Aquest capítol té per objecte el suport a festivals d'àmbit europeu que contribueixin a la
realització dels objectius generals del Programa (és a dir, la mobilitat dels professionals, la
circulació de les obres i el diàleg intercultural).
L'import màxim de la subvenció és de 100.000 EUR, que representen com a màxim el 60%
de les despeses subvencionables. Aquest suport podrà concedir a una sola edició del
festival.
Les accions han d'incloure com a mínim a tres organitzacions legalment establertes en
almenys tres països que participin en el Programa.
L'import màxim de la subvenció és de 120.000 EUR anuals, que representen com a màxim
el 60% de les despeses subvencionables.

2. Convocatòria PROGRESS per a la realització de projectes socials innovadors
Data límit: 15 de febrer de 2013
La Comissió Europea ha obert recentment la convocatòria VP/2012/007 – Call for Proposals
for Social Policy Experimentations del Programa PROGRESS. El PROGRESS és el programa
comunitari dedicat a l'ocupació i la solidaritat social. El seu objectiu és aportar ajuda financera
a la realització dels objectius de la Unió Europea en l'àmbit de l'ocupació i els afers socials i la
igualtat d'oportunitats, tal com figuren en l'Agenda Social.
Què s’entén per “Social Policy Experimentations”?
Intervencions polítiques que aportin solucions innovadores a necessitats socials,
implementades a petita escala degut a la incertesa del seu impacte,
en condicions que asseguren la possibilitat de mesurar el seu impacte,
per tal de ser replicades a escala més gran si els resultats són convincents
La present convocatòria té com a objectiu millorar la qualitat i l’eficàcia de les polítiques
socials i facilitar la seva adaptació a les noves necessitats socials.
Els projectes seleccionats hauran de contribuir a desenvolupar i posar a prova enfocaments
innovadors socialment dins de les prioritats polítiques marcades per l’Estratègia Europa 2020 i
el Mètode Obert de Coordinació sobre protecció i inclusió social.
L’Actual convocatòria dóna prioritat a les següents temàtiques:
a) Projectes per a fer front i prevenir l’atur juvenil i l’exclusió, en particular per als joves
que s’enfronten a múltiples barreres d’entrada al mercat laboral. A tal fi, les accions a dur
a terme estan relacionades amb la reducció de l’abandonament escolar, la promoció del
desenvolupament d’habilitats i la transició de l’educació a la feina i l’accés al mercat
laboral per a tots els joves de la UE.
b) Prestació de serveis d’atenció a la infància de qualitat. Aquesta línia va molt enfocada
a donar compliment a la Comunicació de la Comissió Europea “Educació i atenció a la
primera infància”, la qual pretén garantir l’accés universal a una educació preescolar de
qualitat, basada en un finançament estable, i una major incidència en la
professionalització del personal.
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c) Promoció de l’envelliment actiu i saludable, amb accions tals com la millora de la salut i
de la qualitat de vida, la sostenibilitat i eficiència dels sistemes de salut i dels serveis
socials, assegurar unes condicions de treball adequades així com la promoció de la
inclusió social i de la vida independent.
Donat que la convocatòria es centra en intervencions polítiques, està especialment enfocada
a les autoritats públiques actuant com a legisladors a nivell nacional, regional i local. Tot i
així, la Comissió considera que perquè els projectes siguin de qualitat, cal la cooperació amb
els beneficiaris i amb tots els actors dels sector (interlocutors socials, organitzacions de la
societat civil, etc).
Els resultats dels projecte han de tenir difusió a nivell europeu.
El percentatge de co-finançament europeu del projecte serà d’un màxim del 80% de les
despeses elegibles. La subvenció sol·licitada per projecte ha de ser d’un mínim de 700.000
euros i d’un màxim d’1M d’euros.
Atès que el pressupost total de la convocatòria ascendeix a 4,2M d’Euros (dels quals 1M
d’euros aniran destinats a finançar projectes centrats en els joves), s’espera que es financin
un màxim de 5 projectes en total.
Finalment, els projectes han de tenir una durada d’entre 24 i 36 mesos.

3. Resolució del Parlament Europeu sobre el Programa de Treball de la Comissió
Europea per al 2013
El Parlament Europeu acaba d’adoptar una resolució sobre el programa de treball de la
Comissió Europea per al 2013 en la qual insta a la Comissió a que utilitzi tots els seus poders i
proporcioni el lideratge polític necessari per satisfer els nombrosos desafiaments plantejats
per la crisi, i alhora miri d’assolir l'objectiu d'aconseguir l'estabilitat financera i la recuperació
econòmica basada en l'augment de la competitivitat i d’una agenda anti-crisi sostenible,
eficaç i socialment justa.
En aquest sentit, en la seva resolució el Parlament demana a la Comissió que:
-

Formuli propostes per a posar en pràctica els compromisos enunciats en el Pacte per al
Creixement i l'Ocupació, en particular amb la finalitat d'estimular el creixement
sostenible orientat a la inversió, la millora de la competitivitat de l'economia europea i
l'aprofundiment del mercat únic;

-

Utilitzi el seu programa de treball per al 2013 per establir un pla de creixement detallat
que es centri en encoratjar a les empreses i als empresaris per desenvolupar les
indústries i els serveis que oferiran llocs de treball a llarg termini i prosperitat;

Mercat interior
La Comissió està cridada, entre d’altres, a:
Formular propostes sobre l'agenda digital per oferir més serveis als consumidors de tota
la UE.
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Millorar el seu comportament normatiu en benefici de les PIME i les microempreses
mitjançant l'adaptació de la legislació a les necessitats d’aquestes, així com la promoció
de la introducció d'exempcions adequades.

Clima, medi ambient, energia i transport
El Parlament insisteix en la necessitat d'aplicar el full de ruta cap a una Europa eficient en
recursos. Es demana a la Comissió Europea que, entre d’altres:
Apliqui el full de ruta cap a una economia competitiva basada en baix carboni el 2050,
incloent diferents fites a mig termini;
Presenti propostes per a un paquet sobre energia i canvi climàtic pel 2030 sobre la
base dels actuals tres pilars, és a dir, la reducció de gasos d'efecte hivernacle, les
energies renovables i l'eficiència energètica.

Societats cohesionades i inclusives - Europa dels ciutadans
El Parlament acull amb gran satisfacció l'enfocament de la Comissió sobre l'ocupació dels
joves i les seves propostes per ampliar la capacitat de la Unió per impulsar l'educació i la
formació.
S'esperen mesures concretes per reduir la pobresa, la reforma del mercat de treball i
establir estàndards socials, de manera que un enfocament equilibrat de la 'flexiguretat' pugui
ser implementat en aquells Estats membres que així ho desitgin. Es demana que es posi
especial atenció a l’ocupació de les persones amb discapacitat en el context d'una societat
que envelleix.
La resolució remarca la importància de la inversió en capital humà i recerca i
desenvolupament, i una forta política de cohesió a nivell europeu per després del 2013.

Agricultura i pesca
El Parlament acull amb satisfacció el compromís de la Comissió per a la promoció d'un
enfocament equilibrat i integrat que protegeix tant la producció sostenible i eficient d'aliments
d'alta qualitat i assequible, i el respecte dels valors ambientals i patrimonials de l'espai
natural. Insta a més que la PAC estigui estretament alineada amb l'Estratègia Europa 2020.

4. La Comissió Europea proposa simplificar les normes sobre l’avaluació de
l’impacte ambiental
La Comissió Europea ha presentat una nova proposta de Directiva que té per objectiu
alleugerir les càrregues administratives i facilitar l'avaluació dels impactes potencials dels
projectes més importants, sense debilitar les salvaguardes ambientals existents.
Des de la Comissió recorden que la Directiva sobre avaluació d'impacte ambiental va entrar en
vigor fa més de 25 anys i que aquesta s'ha modificat en diverses ocasions, però, que després
d'una àmplia consulta als interessats, es va decidir que havia arribat el moment de dur a terme
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una revisió completa, adaptant-se a l'evolució de la política, jurídica i tècnica. Els canvis també
es fan mirant cap al futur i els nous desafiaments que són importants per a la UE en el seu
conjunt, en àrees com l'eficiència dels recursos, el canvi climàtic, la biodiversitat i la prevenció
de desastres.
Els canvis proposats inclouen:
•

Ajustar el procediment que determina si una avaluació ambiental és necessària.
Això comportaria que només aquells projectes amb importants impactes ambientals
estarien subjectes a aquesta avaluació. Així, els projectes adaptats per reduir els seus
possibles impactes i aquells projectes de petita escala amb impactes locals haurien de ser
aprovats amb major rapidesa i a un cost menor, deixant a les autoritats més temps per
centrar-se en l'avaluació d'aquells projectes amb impactes ambientals majors.

•

L'enfortiment de normes destinades a millorar la presa de decisions i evitar danys
al medi ambient. Amb això, els impactes de propostes alternatives necessitarien d'una
consideració sistemàtica, i les autoritats competents haurien d'explicar les raons de les
seves decisions amb més claredat.

•

Simplificació de les diferents etapes del procés de l’avaluació d’impacte ambiental,
mitjançant la introducció de terminis i un nou mecanisme per facilitar el procés quan
diverses avaluacions siguin obligatòries i hi hagi diverses autoritats involucrades.

Aquests canvis portaran més seguretat jurídica i acceleraran el procés, sense comprometre la
qualitat de l'avaluació.
Les mesures proposades seran considerades ara pel Parlament Europeu i el Consell.
S’espera que la Directiva pugui entrar en vigor a partir de març 2014.
Per accedir a la proposta de Directiva:
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/com_628/1_ES_ACT_part1_v2.pdf

5. La Comissió Europea posa en marxa una estratègia per impulsar el creixement i
l'ocupació en els sectors de la cultura i la creació
La Comissió Europea ha presentat avui una estratègia destinada a aprofitar plenament el
potencial dels sectors de la cultura i la creació de la UE per tal d'estimular l'ocupació i el
creixement. Aquests sectors, que engloben empreses i altres organitzacions actives en els
àmbits de l'arquitectura, l'artesania artística, el patrimoni cultural, el disseny, els festivals, el
cinema i la televisió, la música, les arts escèniques i visuals, els arxius i les biblioteques,
l'edició i la ràdio, representen actualment el 4,5% del PIB i 8,5 milions de llocs de treball a la
Unió Europea. No obstant això, els sectors de la cultura i la creació també s'enfronten a
desafiaments importants derivats de la transició a l'entorn digital i la globalització, així com de
la gran fragmentació dels mercats en els aspectes cultural i lingüístic. L'accés al finançament
segueix constituint una dificultat important.
La nova estratègia de la Comissió està destinada a augmentar la competitivitat i el potencial
d'exportació en aquests sectors, així com a maximitzar els seus beneficis indirectes en altres
àmbits, com la innovació, les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) i la
regeneració urbana. La Comissió demana que s'emprenguin una sèrie d'accions per tal de
promoure unes condicions adequades perquè els sectors de la cultura i la creació prosperin.
Aquestes accions es centren en el desenvolupament de les capacitats, l'accés al finançament,
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la promoció de nous models empresarials, el desenvolupament del públic, l'accés als mercats
internacionals i la millora dels vincles amb altres sectors.
L'estratègia, que es resumeix en la Comunicació “Promoure els sectors de la cultura i la
creació per al creixement i l'ocupació a la UE”, preveu una sèrie d'iniciatives polítiques i la
promoció d'un marc reglamentari modern. La Comissió també vol fomentar associacions més
estretes entre les diferents polítiques, en particular de cultura, educació, indústria, assumptes
econòmics, turisme, desenvolupament urbà i regional, i planificació territorial. També té previst
mobilitzar fons de la UE per augmentar el suport als sectors, en particular a través dels 1.800
milions EUR proposats per al programa Europa Creativa durant el període 2014-2020 i a
través dels fons de la política de cohesió.
Per accedir a la Comunicació, consultar el següent link:
http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/documents/communication-sept2012.pdf

6. La Comissió Europea proposa crear un fons per ajudar als més necessitats
La Comissió Europea ha presentat recentment la seva proposta de creació del Fons d'Ajuda
Europea per als més necessitats. El seu pressupost ascendiria a 2.500 milions d'euros per al
període 2014-2020. Els Estats membres es farien càrrec del 15% del cost dels programes
nacionals i el 85% restant procediria del Fons.
La idea de la Comissió Europea és que aquest fons substitueixi i millori l’actual Programa de
Distribució d’Aliments per als més necessitats, en marxa des de 1985 i creat per a fer un bon
ús dels excedents agraris. Aquest programa, que s’acaba el 2013, distribueix actualment prop
de 500.000 tones d’aliments per any i representa una ajuda important per a les accions que
milers d’entitats i organitzacions realitzen arreu de la UE en favor dels més necessitats. Però
la reducció dels excedents alimentaris que es preveu de cara al futur i, sobretot, els nous
reptes que planteja la crisi econòmica, feien necessària una redefinició del programa. Per això,
el nou programa autoritza de manera permanent la compra al mercat obert i, a més, s’amplia a
d’altres béns, més enllà de l’alimentació.
El fons de la UE servirà per donar suport als programes d’ajuda als més desafavorits que
funcionen als diferents Estats membres i que es vehiculen a través d’organitzacions, sovint
ONG. Per aconseguir treure'n el màxim rendiment i que la seva gestió sigui el més eficient
possible, la proposta de la Comissió preveu que siguin els Estats membres o fins i tot les
mateixes organitzacions que treballen sobre el terreny, els que decideixin amb quins criteris
s’ha de fer la distribució d’aliments i material. Alhora, en paral·lel a la utilització dels fons per a
la distribució de béns i aliments, les organitzacions hauran de desenvolupar també accions per
la integració social dels més desafavorits.
Encara que la UE té, de mitjana, un dels més alts estàndards de vida del món, algunes
persones no són capaces d’alimentar-se adequadament. Es calcula que uns 43 milions de
persones a la UE estan en risc de pobresa alimentària, el que significa que no poden
permetre’s d’adquirir carn, pollastre o peix (o el seu equivalent vegetarià)almenys un cop cada
2 dies. En el cas d’Espanya, on la crisi econòmica ha tingut un impacte especialment greu,
sobretot pel que fa a l’augment de l’atur, les ONG i organitzacions que treballen en l’àmbit de
la pobresa han donat l’alerta per la situació que pateixen milers de ciutadans i famílies. A
Catalunya, l'Enquesta sobre Condicions de Vida 2011 sitúa la taxa de risc de pobresa al
21,9%. A les Illes Balears hi ha un 18,5% de la població en risc de pobresa. L’estratègia
Europa 2020, que és el pla de creixement i ocupació de la UE per al futur, s’ha marcat
l’objectiu de treure com a mínim 20 milions d’europeus de la pobresa el 2020.
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7. Consulta pública sobre els criteris relatius a les infraestructures hidràuliques
(Contractació Pública Verda de la UE)
Data límit: 14 de desembre de 2012
Per tal de facilitar l'adopció de la Contractació Pública Verda, la Comissió Europea està
desenvolupant una sèrie de criteris per ajudar als òrgans de contractació de tota la Unió
Europea perquè tinguin en compte criteris de sostenibilitat i “verds” a l’hora de redactar les
ofertes. La present consulta pública es centra en establir els criteris a tenir en compte en
relació a licitacions que tractin sobre la planificació, disseny, construcció, funcionament i
desmantellament de les xarxes de clavegueram, les aigües residuals i les plantes de
tractament de fangs.
Les contribucions s’hauran d’enviar a la següent adreça de correu electrònica:
REGIO-GPP-WASTEWATER@ec.europa.eu
Per accedir als documents de consulta, consulteu els següents links:
http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/gpp/pdf/draft_eu_gpp_technical_background_
public_consultation_final.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/gpp/pdf/draft_eu_gpp_criteria_public_consultat
ion_final.pdf

8. Consulta pública sobre la dimensió urbana de la política europea de transport
Data límit: 17 de desembre de 2012
La Comissió Europea ha obert un procés de consulta pública sobre la dimensió urbana de la
política europea de transport per tal d’explorar amb el públic i tots les altres parts interessades
quina és la millor manera de contribuir amb l'objectiu de la UE d’assolir un transport urbà d'alta
mobilitat, qualitat i sostenible per a tots els usuaris en els 27 Estats membres de la UE.
Per accedir a la consulta on-line, consulteu el següent link:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=urbandimension

9. Consulta pública sobre facturació electrònica en la contractació pública
Data límit: 14 de gener del 2012
Les autoritats públiques, els ciutadans, les empreses i organitzacions estan convidats a
contribuir a la consulta pública oberta per la Comissió Europea sobre la facturació electrònica
en la contractació pública. La Comissió desitja en particular aportacions de les autoritats
públiques i les empreses que participen directament en la facturació electrònica en la
contractació pública. L'objectiu d'aquesta consulta és recollir opinions i informació sobre l'ús
de la factura electrònica en la contractació pública, és a dir, al sector B2G ("Business to
Government") i en la necessitat percebuda d'acció a nivell de la UE.
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La Comissió també demana comentaris sobre les solucions més adequades per promoure
l'adopció de la facturació electrònica B2G i propiciar la interoperabilitat entre els diferents
sistemes nacionals i propietaris. Actualment està estudiant la manera de superar les barreres
creades per la manca d'interoperabilitat entre els sistemes de facturació electrònica nacionals
en l'àmbit de la contractació pública així com estimular l'adopció de la facturació electrònica a
la UE.
En vista que alguns Estats membres han decidit que la facturació electrònica sigui obligatòria
per a la contractació pública, l'extensió d'aquest requisit a tots els contractes públics a la Unió
Europea és una de les opcions sota consideració a la consulta. Tenint en compte que les
autoritats públiques són els principals compradors a la UE, aquestes podrien actuar com una
força impulsora per l'àmplia adopció de la facturació electrònica a Europa, al principi en el
sector B2G, però a través d'efectes indirectes, potencialment també en el sector B2B
("Business to Business").
Per accedir a la consulta, consultar el següent link:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=einvoicingpubproc&lang=es

10. Celebració d’un seminari a Brussel·les sobre contractació pública electrònica
La Comissió Europea organitza el proper 14 de desembre de 2012 a Brussel·les un seminari
sobre contractació pública electrònica amb l’objectiu de presentar la feina no legislativa duta a
terme per la DG MARKT, així com discutir els resultats d'aquest treball amb els participants i
rebre els seus comentaris.
Durant el seminari, els participants tindran l'oportunitat d’aportar informació i influir en els
resultats de les tres iniciatives següents:


Estudi sobre el mesurament de la contractació electrònica: anàlisi en profunditat de
l’estat de l’art de la contractació electrònica a la UE.
Exemples d’inputs que vol recollir la Comissió Europea: s’estan discutint els indicadors
correctes? Es pot implementar una xarxa d'intercanvi d'informació sobre el funcionament a
nivell de la UE? Com? Està interessat a participar en l'estudi de mesurament de la
contractació electrònica?
Per a més informació, consulteu el següent link:
http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/tenders/2011-097-c/download_en.htm



Golden book: L'estudi analitza en profunditat 30 plataformes electròniques utilitzades per a
la contractació pública a la UE. L’estudi presentarà tant les bones pràctiques en l'àmbit de la
contractació pública electrònica com també les que s'han d'evitar. Aquestes pràctiques estan
dirigides a ajudar a les administracions públiques i els desenvolupadors de programari per
millorar els seus sistemes.
Exemple d’input que espera rebre la Comissió Europea: hi ha altres factors d’èxit a tenir en
compte? A quines altres pràctiques se’ls hi ha de prestar atenció?
Per a més informació, consulteu el següent link:
http://www.pwcblogs.be/eProcGoldenBook/?page_id=2link
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Grup d'Experts sobre licitació electrònica (e-TEG): El grup d'experts presentarà les
recomanacions dirigides als òrgans de contractació, els polítics o els desenvolupadors de
programari que busquin simplificar la manera com es duu a terme la contractació electrònica.
Exemple d’input que espera rebre la Comissió Europea: Com de rellevants són les
recomanacions? Com poden ser millor implementades? Hi ha àrees/temes rellevants que
faltin?
Per a més informació, consulteu el següent link:
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/e-procurement/expert/index_en.htm
Per assistir al seminari s’ha d’omplir el següent qüestionari on-line:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=SeminarElecProc&lang=en

Per dubtes o consultes sobre la informació contactar:

GEA – Barcelona European Consulting SLP
Tel: 93 218 8431

E-mail: geaslp@geaslp.eu
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