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Generalitat de Catalunya 
Departament d'Afers i Relacions 
Institucionals i Exteriors i Transparència 
Direcció General 
de Contractació Pública 

NOTA COMPLEMENTÀRIA A LA MEMÒRIA GENERAL DE. L'AVANTPROJECTE DE 
LLEI DE CONTRACTES DE SERVEIS A LES PERSONES 

En relació amb la Memòria general de la Direcció General de Contractació Pública de data 
de 21 de febrer de 2017, l'Assessoria Jurídica del Departament d'Afers i Relacions 
Institucionals i Exteriors i Transparència, en informe preliminar de 10 de març de 2017, va 
assenyalar que si bé dita Memòria s'ajustava al contingut mínim exigit per la Llei 13/2008, de 
5 de novembre, considerava que aquesta podia haver contingut tots els tràmits duts a terme 
durant la realització de la consulta prèvia i, assenyala, que en aquest sentit fora bo 
completar la memòria general. Així mateix, l'Assessoria Jurídica assenyala que considera 
necessari que la memòria general inclogui una valoració sobre la pertinença o no d'obrir el 
tràmit participatiu inicial abans de l'audiència i informació pública i, si escau, una valoració 
sobre el resultat del tràmit. 

En relació amb les observacions assenyalades respectes dels tràmits de consulta prèvia i 
participació ciutadana, s'adjunta l'Informe de· retorn a l'Avantprojecte de llei de contractes de 
serveis a les persones d'11 de gener de 2017, que consta a l'expedient respecte dels tràmits 
de consulta prèvia i participatiu, en el qual es fa la valoració del resultat del tràmit esmentat. 
Aquest informe es va publicar en el portal "Participa.gencat.cat". 

Barcelona, 8 de juny de 2017 

. CPISR-1 
C Merce 
Corretja 
Terrens 

Signat 
digital ment per 
CPISR-1 C Merce 
Corretja Torrens 
Data. 2017.06.08 
14:54:29 +02'00' 

Mercè Corretja Torrens 
Directora general 

C.Tapineria 10 
08002 Barcelona 
Tel. 93 402 46 00 
Fax 93 554 51 07 
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