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INFORME DE RETORN DE LA CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA  DE L PROJECTE 
D’ORDRE PER LA QUAL ES REGULA  LA PROVISIÓ DE SERVE IS SOCIALS DE LA 
XARXA DE SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PÚBLICA  

A efectes de participació ciutadana i consulta pública prèvia en la presa de decisions 
públiques d’acord amb l’article 133 de la Llei 39/2015 de 2 d’octubre, de procediment 
administratiu comú, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha fet difusió, 
mitjançant el portal http://participa.gencat.cat/, de la consulta sobre el projecte d’ordre per la 
qual es regula la provisió de serveis socials de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció 
Pública.  

El període obert de participació  d’aquesta consulta ha estat entre de l’11 al 31 de març i les 
aportacions es podien dur a terme mitjançant comentaris al mateix portal web. 

 

Valoració de la participació 

Durant el període de consulta no s’ha rebut cap aportació ni cap comentari a través del 
portal web. 

L’objectiu de la iniciativa és desplegar el Projecte de decret d’acreditació, concertació social i 
gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, que es troba en la darrera 
fase de la seva tramitació, i  en el seu capitol III fixa els criteris d’assignació i condicions 
d’execució dels serveis objecte de concert social i gestió delegada.  

L’opció normativa considerada és l’Ordre, de la persona titular del Departament de la 
Generalitat competent en matèria de serveis socials, d’acord amb la disposició addicional 
segona del projecte de decret esmentat.  
 
La provisió es farà  mitjançant convocatòries públiques que garantiran la distribució objectiva 
de la provisió dels serveis entre les persones que vulguin ser proveïdores al territori 
mitjançant criteris objectius, amb la intenció de garantir la qualitat i continuïtat en l’atenció de 
les persones usuàries. Els criteris d’assignació i d’execució es faran constar en l’esmentada 
convocatòria, sota els principis de publicitat, transparència, lliure concurrència i no-
discriminació. 
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