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INFORME DE RETORN 
  

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Projecte de decret pel qual es regula  
la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya 

1. Introducció 

1.1. Iniciativa  

La iniciativa és el Projecte de decret pel qual es regula la Junta Consultiva de Contractació 
Pública de Catalunya. 

1.2. Objectius de la iniciativa 

Els objectius de la iniciativa són els següents: 

- Reorganitzar principalment la composició de la Junta; així com, actualitzar i adaptar 
les funcions dels seus òrgans col·legiats i el seu règim de funcionament a la realitat 

- Aportar una major claredat en la redacció i ordre en l’estructura   

- Recollir una regulació més completa i integral, amb la voluntat de reforçar en l’àmbit 
de la contractació, entre d’altres, la professionalització i el desenvolupament de les 
eines  corporatives de contractació pública electrònica catalanes 

- Concretar, amb una major definició en la seva denominació, el paper de la Junta 
Consultiva en el model de governança pública de Catalunya. 

2. Consulta- Portal Participa.gencat 

2.1. Objectius de la consulta. 

- Rebre suggeriments i propostes per a la millor regulació de les finances públiques de 
Catalunya 

2.2. Grups als quals s’adreça la consulta. 

- Ciutadania en general 

3. Anàlisi quantitativa de la consulta: període de temps en consulta, nombre 
d’aportacions rebudes, col·lectius que han participat. 

- Departament: Departament d’Economia i Hisenda 
- Data d’inici de la consulta: 29/09/2022 
- Datra de finalització de la consulta:28/10/2022 
- Enllaç: https://participa.gencat.cat/processes/decret-regula-jccp 
- Nombre d’aportacions rebudes: 0 
- Col·lectius que han participat: cap 

https://participa.gencat.cat/processes/decret-regula-jccp
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4. Agrupació per conceptes de les propostes rebudes 

- No s’ha rebut cap proposta. 
 

5. Exposició de quins grups d’idees s’inclouran en la diagnosi per guiar el 
desenvolupament de la normativa. També s’han d’identificar les propostes que 
no es tindran en compte i en tots els casos s’ha de fer una justificació.  

- No s’ha rebut cap proposta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cap de la Secretaria Tècnica de la  
Junta Consultiva de Contractació Pública  
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