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Cruz Marin, Maria Victoria 

De: Assessoria Jurídica 
Tema: RV: AVANTPROJECTE DE LLEI DE CONTRACTES DE SERVEIS A LES PERSONES. Art 36 

De: Puigmulé Recasens, Immaculada 
Enviat: dimecres, 26 I juliol I 2017 17:14 
Per a: Garcia Vidal, Montserrat 
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Benvolguda Montse, en relació l'avantprojecte de llei de contractes de serve is a les persones, des de la DG d'Alimentació proposen una redacció alternativa de l'actual 
article 36.1 amb al finalitat de millorar el text, mantenint però el mateix objectiu. Sé que l'avantprojecte ja est à avançat en la tramitació , però creiem necessària aquesta 
modificació. 

Text actual : . 
36.1 En els contractes de serveis accessoris de restauració pública col·lectiva de centres d'ensenyament, centres hospita laris i residències de gent gran s' ha d' incloure com 
a condició especial d'execució, l'obligació del contractista de servir aliments de producció agrària ecològica, producció integrada o dieta mediterrània, i un percentatge 
mínim de productes frescos i de temporada, en els termes i d'acord amb les definicions que estab leixi el Departament de l'Administ ració de la Generalitat de 
Catalunya competent en matèria alimentària. 

Proposta de nou redactat: 
Art. 36 
36.1 En els contractes de serveis accessoris de restauració pública col·lectiva de centres d'ensenyament, centres hospita laris i residències de gent gran s' ha d' incloure com 
a condició especial d'execució, l'obligació del contractistà de servir un percentatge mínim de productes frescos, productes procedents de la VPnda de proximitat, 
productes dc t emporada, productes de qualitat diferenciada, productes de I~ produc.ció agraria ecològica o productes de la producció integrada, d'acord amb Ics 
definicions establertes en la normativa sect orial . Així mateix també s'ha d'mcloure com a cond1ció especial d'execució, l 'obligació del contract ista de dissenyar els 
menús d'acord amb la d 1eta mediterrània. 

Imma Puigmulé Recasens 
Advocada en cap 
Assessoria Jurídica 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 

' 
Gran Via de les Corts Catalanes, 612 1 08007 Barcelona I Telèfon: 93 3046746 I Fax : 93 3046701 
Correu-e : igyiqmule<wgencat.cat 

Aquest missatge s'adreça exclusivament a la seva persona destinatària i pot contenir informació privilegiada o confidencial. Si no sou la persona destinatària indicada , us recordem que la 
utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida en virtut da la legislació vigent. Si heu rebut aq uest missatge per error, us demanem que ens ho feu saber immediatament 
per aquesta via i que el destruïu. 
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