Dictamen 11/2019sobre el Projecte de decret d’acreditació, concertació social i gestió delegada en la
Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.
El dictamen va ser aprovat pel Ple del CTESC, el 18 de desembre del 2019, amb el vot particular de
Foment, PIMEC, la Confederació de Cooperatives de Catalunya, i la Taula d’entitats del Tercer Sector
Social de Catalunya.
El Projecte de decret té per objecte regular el règim jurídic de l’acreditació de les persones físiques o
jurídiques privades per ser proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública; així mateix,
regula el règim jurídic de la provisió dels serveis de la Xarxa mitjançant la concertació social –quan el
servei es presta en centres de titularitat privada- i la gestió delegada –quan el servei es presta en centres
propis de la Generalitat.
Aquest sistema s’estableix per garantir que els proveïdors reuneixin els estàndards de qualitat exigibles
de manera que, amb finançament, accés i control públics i sota els principis de transparència, publicitat,
concurrència, igualtat i no-discriminació, es pugui donar una resposta eficaç, àgil i adequada i de qualitat
a les necessitats d’atenció personalitzada i integral de les persones, i alhora dotar de seguretat jurídica i
d’estabilitat al sector i del necessari reconeixement laboral i social dels professionals.
En les disposicions generals, es regula l’objecte i l’àmbit d’aplicació, es defineixen els conceptes
d’acreditació, concert social i gestió delegada, els principis i garanties dels procediments, les
administracions públiques competents, i el sistema d’inspecció i control.
En el capítol 2, l’acreditació es configura com un procediment per reconèixer els estàndards de qualitat
necessaris per ser proveïdora dels serveis de la Xarxa de serveis socials d’atenció pública. El
procediment correspon al Departament de la Generalitat competent en matèria de serveis socials, no
subjecte a convocatòria pública i, per tant, permanentment obert per tal de facilitar que les proveïdores
es puguin acreditar sempre que ho necessitin.
En el capítol 3 es regula la concertació social i la gestió delegada, com a sistemes de provisió dels
serveis de la Xarxa de serveis socials d’atenció pública, que pot aplicar qualsevol administració pública
de Catalunya competent en prestar serveis socials a la població, per tant, també l’administració local. Es
regulen els diferents procediments de formalització, modificació, resolució, i també un procediment
d’assignació directa sense convocatòria i un d’emergència, semblants als previstos en la normativa
reguladora dels contractes del sector públic.
La disposició addicional primera estableix com a preferent el regim jurídic dels concerts socials i les
gestions delegades regulat en aquesta norma. Tot i que es permet utilitzar la legislació aplicable en
matèria de contractes del sector públic.
La disposició addicional segona faculta la persona titular del departament competent en matèria de
serveis socials per desplegar aquesta norma.
La disposició addicional tercera regula l’adaptació de les empreses socials a la normativa.
La disposició transitòria regula la progressiva adaptació de les persones que presten serveis socials de la
Xarxa al règim jurídic del concert social i la gestió delegada.
La disposició final primera estableix la col·laboració de l’Administració de la Generalitat amb
l’administració pública local.
La disposició final segona estableix l’entrada en vigor de la norma als vint dies d’haver-se publicat al
DOGC.

