Dictamen 10/2017 sobre l’Avantprojecte de llei de contractes de serveis a les persones.
El dictamen va ser aprovat del Ple del CTESC, el 3 de juliol del 2017, amb el vot particular de la Confederació de Cooperatives
de Catalunya i la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya.

L’Avantprojecte de llei té per objecte la regulació, en el marc de les competències de la Generalitat de
Catalunya, del règim específic de contractació pública en l’àmbit dels serveis socials, comunitaris,
sanitaris i altres serveis a les persones delimitats en el seu Capítol V.
Les Directives 2014/23/UE i 2014/24/UE, dediquen una especial atenció al sector dels serveis socials i
anàlegs i reconeixen la importància i especificitat d’aquests serveis, els quals no presenten un interès
transnacional ni per raó de la quantia ni pel fet que són serveis molt vinculats al context cultural de cada
Estat. El dret europeu atorga, per tant, una àmplia llibertat als estats membres per establir el règim
jurídic que considerin més adient a la naturalesa i finalitat d’aquests serveis, règim que pot ser tant de
naturalesa contractual com no contractual (concessions, concerts, subvencions...).

La determinació del règim jurídic aplicable (contractual o no contractual) a la prestació
d’aquests serveis correspon a la normativa sectorial aplicable o, en el seu defecte, al titular del
departament competent, en el cas que el servei el presti la Generalitat de Catalunya, o bé als
òrgans de govern dels ens locals, si el servei el presta una entitat local.
la Directiva 2014/24/UE permet establir regles específiques en la selecció dels proveïdors
d’aquests serveis. Aquestes regles han de permetre garantir que la prestació es durà a terme
amb criteris de qualitat, continuïtat, accessibilitat, exhaustivitat i disponibilitat, que sigui
assequible i que tingui en compte les diferents categories d’usuaris, els col·lectius més
desafavorits i vulnerables, la participació dels usuaris i la innovació, amb subjecció als
principis de transparència i d’igualtat de tracte dels operadors econòmics. En definitiva, la
selecció dels proveïdors d’aquests serveis ha de tenir com a objectiu assegurar que la
prestació es durà a terme amb la màxima qualitat i que s’adapta a les necessitats dels seus
potencials destinataris
L’Avantprojecte de llei vol recollir aquelles finalitats establertes pel “Codi de bones pràctiques
en la contractació pública dels serveis d’atenció a les persones”, signat el desembre del 2015,
per la Generalitat de Catalunya, els dos sindicats majoritaris (CCOO de Catalunya i UGT
Catalunya) i vuit entitats – La Confederació, Patronal del Tercer Social de Catalunya; La Unió,
Associació d’Entitats Sanitàries i Socials; ACRA, Associació Catalana de Recursos
Assistencials; ASADE, Asociación de Empresas de Ayuda a Domicilio Estatal; UPIMIR, Unió
de Petites i Mitjanes Residències; ACELLEC, Associació Catalana d’Empreses del Lleure,
l’Educació i la Cultura, i la Taula del Tercer Sector Social de CatalunyaCodi.
El Codi expressa la voluntat d’establir un model de contractació pública d’aquests serveis per
a les administracions públiques de Catalunya basat en la promoció de la qualitat, la
professionalitat i el respecte de les condicions laborals de les persones que presten aquests
serveis, l’impuls de l’estabilitat en l’ocupació i la inserció social de determinats col·lectius, la
garantia de l’ús eficient dels recursos públics i la preservació d’aquest sector d’activitat a
través d’un model que no tingui únicament en compte el preu en l’adjudicació del contracte.
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