
DATA ACTUACIÓ
SERVEI 

IMPLICAT
NIVELL 

d'ASSOLIMENT
OBSERVACIONS

28/07/2010
Presentació del projecte als caps de servei de Gestió de Recursos 
dels SSTT

Gestió de 
Recursos OK

30/07/2010
Enviament de documents inicials del projecte als caps de servei de 
les Unitats de Gestió 

Gestió de 
Recursos OK

Enviat projecte i dades 
places per territori

Revisió i actualització del llistat de centres SSTT OK

Crivellat inicial i selecció de la idoneïtat de centres SSTT
OK

Proposta de priorització de 
centres a concertar

13/09/2010 
a 

17/09/2010

Retorn de la informació a SDGGR, amb proposta d’idoneïtat de 
centres

SSTT

OK

23/09/10 Sessió formativa 
tramitació ofertes 
concertació (Tècnics SSTT)

Presentació del projecte a les patronals del sector
Gestió de 
Recursos En vigor

ACRA 7/09/10                
ACRA 29/09/10                 
Diverses patronals 1/10/10

Preparació de documentació de control per a reserva de crèdit
Gestió de 
Recursos/                     
Prestacions Tràmit

Enviada proposta a MV per 
a gestionar reserva crèdit 
21/09/10

Enviament documentació plec clàusules adminstratives i tècniques 
als caps de les Unitats de Gestió

Gestió de 
Recursos OK

Enviada documentació a 
SSTT 28/09/10

Enviament cartes des de Unitats de Gestió preconvidant centres al 
procés de concertació 

SSTT

Primera 
quinzena 
Oct. 2010

Recepció d’ofertes i anàlisi de documentació a les Unitats de Gestió SSTT

15/10/2010

Data límit (de registre) per a enviar des de les Unitats de Gestió les 
ofertes i documentacions rebudes (revisades i complimentades) al 
Servei de Contractacions. (Fins aquesta data, les ofertes tramitades 
es formalitzaran dins l’exercici 2010). (A partir d’aquesta data les 
ofertes registrades s’imputaran a l’exercici 2011)

SSTT

22/10/2010 
a 

25/10/2010
Invitació formal als centres per a participar a la concertació Contractacions

(Actualització 270910)

02/08/2010 
a 

10/09/2010

Segona 
quinzena 
Set.2010

CALENDARI PREVIST PROCÉS DE CONCERTACIÓ



02/11/2010
Data límit presentació documentació complemetària davant el 
Servei de Contractació  

Contractacions

03/11/2010 Revisió de la documentació pel Servei de Contractació  Contractacions
09/11/2010 Data límit elaboració informe proposta adjudicació Recursos Aliens
10/11/2010 Mesa de contractació Contractacions
30/11/2010 Data límit per a l’adjudicació Contractacions
01/12/2010 Data inici del concert Contractacions


