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ENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT D'AFERS I RELACIONS INSTITUCIONALS I EXTERIORS I
TRANSPARÈNCIA

------------·--------------------------------------------------

EDICTE de 20 de març de 2017, pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei de
contractes de serveis a les persones.
El Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència està tramitant l'elaboració de
l'Avantprojecte de llei de contractes de serveis a les persones.
Amb la finalitat de permetre la participació de la ciutadania en el procés d'elaboració de l'Avantprojecte de llei
esmentat, i de conformitat amb el que estableix l'article 68 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost , de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, aquest se sotmet a informació pública, durant
el termini de 15 dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edide al Diari Oficial de la
Generalitat de Cata lunya.
L'Avantprojecte de llei, així com la memòria general i la memòria d'avaluació d'impacte de les mesures
proposades, es poden consultar a la pàgina (https ://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1) i també a la Dir.ecció
General de Contractació Pública (e/ Tapineria, 10, 4a planta, 08002 Barcelona), en hores d'oficina .
Les observacions, suggeriments o al- legacions es poden presentar a la mateixa seu, on es pot examinar
l'Avantprojecte de llei, o es poden presentar telemàticament mitj ançant el formulari del tràmit «Petició
genèrica» de Tràmits gencat, al qual es pot accedir mitjançant l'enllaç web
(http :/ jweb.gencat.cat/ca/tramits/tram its-tem es/Pet icio - generica). Al motiu de la petició, s'ha d'indicar que
l'assumpte és «Al-legacions a l'Avantproject e de llei de contractes de serveis a les persones», que la petició
s'adreça al Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i que el tema és
«Informació pública».
Les observacions, suggeriments o al-legacions també es poden presentar en qualsevol dels registres previstos
per l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

Barcelona, 20 de març de 2017

Aleix Villatoro i Oliver
Secretari general
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