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NOTA SOBRE L'ERROR MATERIAL DE LA DISPósrCfó' AtmlCtDNJ\t- -scGONA ·DE 
L'AVANTPROJECTE ÒE LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC 

Atès que el Govern de la Generalitat, en sessió de 29 d'agost de 201.7, 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. 

Atès que el referit 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). 

Atès que l'Avantprojecte de Llei de Contractes de Serveis a les Persones va decaure per 
. finiment de la legislatura, i que s'ha proposat 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 necessitat de més tràmits. 

Vist que s'ha constatat que en el text de l'Avantprojecte de llei de contractes de serveis a les 
persones, que va aprovar el Govern en sessió de 29 d'agost de 2018, hi ha un error material 
en la remi~sió a l'article 6, que hauria de ser a l'article 5, que fa la disposició addicional segona. 

Es proposa que: 

S'esmeni l'error material contingut en el text del referit Avantprojecte, detectat de manera 
posterior a l'aprovació del mateix pel Govern en la sessió de 29 d'agost de 2017. Cal 
corregir el contingut de la seva Disposició Addicional Segona atès que la mateixa fa 
referència erròniament a l'article 6 ~relacionat amb l'acreditació de solvència- i la 
referència correcta és a l'article 5 -relacionat amb els requisits de solvència-, i es proposa 
la redacció següent: 

«Segona. Entitats beneficiàries de la reserva de l'article 38 

En el moment en què s'aproví la normativa catalana reguladora d'empreses socials, la 
descripció del tipus d'entitats que poden ser beneficiàries de la reserva de l'article 38 . 
es remetrà a la definició que s'hi estableixi. Així mateix, podrà establir com a criteri de 
solvència específic de l'article 5, puntuable en el sistema de selecció prèvia de 
licitadors i per als contractes de serveis socials i comunitaris, la qualificació o segell 
d 'empresa social d'atenció a les persones, en els termes que es reguli en la normativa . 
esmentada.» 

Barcelona, 26 dé juny de 2018 
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