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Informe previ a l'aprovació pel Govern de la Generalitat de l'avantproj;c"têCíê-llel .~ 
de contractes de serveis a les persones. 

Per l'Acord del Govern de 25 d'octubre de 2016 es va aprovar la memòria preliminar 
de l'avantprojecte de llei de contractes de serveis a les persones. 

L'avantprojecte de llei de contractes de serveis a les persones té per objectiu millorar 
la qualitat dels anomenats serveis a les persones, entesos com els que afecten 
directament la ciutadania, quan es contractin amb empreses o entitats privades i del 
tercer sector. Aquests serveis poden ser des de serveis d'atenció a col ·lectius 
desfavorits, activitats d'acompanyament i lleure per a infants i joves o gent gran, 
complementaris a l'atenció sanitària, gestió d'equipaments com casals, centres cívics o 
comunitaris o esportius, o serveis de restauració a hospitals, escoles i residències de 
gent gran, entre d'altres. La finalitat principal de l'avantprojecte de llei és assegurar la 
qualitat de les prestacions en benefici dels usuaris dels serveis, i per tant donar 
preferència, a l'hora d'escollir les entitats i empreses que prestin els serveis, a criteris 
de qualitat i de continuïtat en front del criteri econòmic. 

L'expedient de l'avantprojecte de llei es troba integrat per la documentació preceptiva 
que estableix l'article 36.3 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, en concret, una 
memòria general, una memòria d'impacte de les mesures proposades, una memòria 
de les observacions i les al·legacions presentades, així com la resta d'informes i 
dictàmens preceptius. 

La iniciativa esmentada va ser sotmesa a la sessió del Consell Tècnic (apartat IV A) 
d'1 d'agost de 2017, per tal de ser elevada al Govern. 

Finalment, el Govern de la Generalitat, en sessió de 29 d'agost de 2017, va aprovar 
l'avantprojecte de llei de contractes de serveis a les persones i va autoritzar el 
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, perquè la 
presentés al Parlament. 

L'avantprojecte de llei i els seus antecedents es van presentar en el Registre General 
del Parlament de Catalunya en data 31 d'agost de 2017 (núm. D'entrada 68354). 

El Parlament de Catalunya va quedar dissolt arran de la publicació del Reial decret 
946/2017, de 27 d'octubre, de convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya i de 
la seva dissolució (BOE núm. 261 , de 28.10.2017), i la tramitació del projecte de llei de 
contractes de serveis a les persones va decaure el 28 d'octubre de 2017, per fin iment 
de la legislatura. 

Atès que l'article 36 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la 
Generalitat i del Govern, estableix al seu apartat 7 que: "Si la tramitació parlamentària 
d'un projecte de llei caduca per finiment de la legislatura, el Govern, amb els informes 
previs del secretari o secretària general del departament concernit i dels serveis 
jurídics de la Generalitat, pot aprovar com a projecte de llei el mateix text que ja havia 
presentat i acordar de presentar-lo novament al Parlament, sense necessitats de més 
tràmits". 
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Atès que l'article 3.2 del Decret 1/2018, de 19 dê 'níaig; de··creaeré';-'"CCeneminació i ... 
determinació de l'àmbit de competència dels departament de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya, atribueix al Departament de la Vicepresidència i d'Economia 
i Hisenda la competència en matèria de contractació pública que durant l'anterior 
legislatura tenia atribuïda el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 
Transparència. 

Per tot l'exposat i atès que l'Avantprojecte de llei de contractes de serveis a les 
persones, va decaure per finiment de la legislatura, i que el text de l'Avantprojecte de 
llei és el mateix que l'aprovat pel Govern en sessió de 29 d'agost de 2017, es proposa 
que se sotmeti de nou a l'aprovació del Govern de la Generalitat, prèvia deliberació del 
Consell Tècnic, l'Avantprojecte de llei i s'acordi presentar-lo al Parlament de 
Catalunya, sense necessitç¡t de més tràmits .. 

Barcelona, 

Albert Castellanos· Maduell 
Secretari general 
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