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VALORACIÓ DE LES PROPOSTES I ELS SUGGERIMENTS REBUTS EN EL TRÀMIT 
DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A L’ELABORACIÓ D’UN PROJECTE D’ORDRE 
QUE REGULI LES CATEGORIES DE PREMIS I LA DISTRIBUCIÓ DE L’IMPORT 
TOTAL QUE S’HI DESTINA ENTRE LES DIFERENTS CATEGORIES PEL SORTEIG 
DE LA GROSSA SANT JORDI 2020 I SEGÜENTS  

A efectes de participació ciutadana, el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 
Hisenda va obrir un període de consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte d’ordre 
que regula les categories de premis i la distribució de l’import total que s’hi destina entre 
les diferents categories pel sorteig de la Grossa Sant Jordi 2020 i següents. 

Es va convidar el conjunt de la ciutadania, per tal de fer propostes i suggeriments a través 
del Portal https://participa.gencat.cat/processes/grossasantjordi i es va comunicar a les 
persones integrants de la xarxa comercial de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes.  

Informació quantitativa sobre la participació ciutadana 
El termini de la consulta pública prèvia s’inicia el 19 de setembre i finalitza el 20 d’octubre 

de 2019.

S’ha rebut una aportació durant la fase de participació. 

Informació qualitativa sobre la participació ciutadana 

Dins del termini en què ha romàs oberta la consulta pública prèvia s’ha rebut una 
aportació per part de la Montserrat (@mongrasó), que ha estat acceptada, en estar 
alineada amb l’objectiu de la consulta, i contestada en els termes següents: 

D’acord amb el procediment per a l’elaboració de normes reglamentàries regulat a la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques, 
aquest projecte d’Ordre se sotmetrà als corresponents tràmits d’audiència i informació 
pública. 

A la data de la signatura electrònica de la consellera delegada. 
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