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El passat dimarts, dia 10 de maig de 2016, vaig ser present a la Jornada “La nova directiva
europea i la concertació de serveis públics socials i sanitaris a Catalunya” que va organitzar la
Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, el Fòrum Salut Mental i ACEBA, a
l’auditori ONCE a Barcelona.
El motiu de la jornada era explicar les novetats que introdueix la transposició de la directiva
europea 2014/24/EU, sobre la contractació pública, per a la concertació de serveis públics
socials i sanitaris, i el seu FUTUR.
En primer lloc es va fer una ponència acadèmica explicant el contingut de la Directiva
esmentada que podem resumir en:
a) El considerant 6è EXCLOU de la contractació pública la prestació de serveis a les
persones, quan diu textualment (versió oficial en castellà):

“Ha de recordarse también que los Estados miembros gozan de libertad para organizar la
prestación de los servicios sociales obligatorios o de cualquier otro servicio, como los
servicios postales, los servicios de interés económico general o los servicios no económicos
de interés general, o una combinación de ambos. Conviene aclarar que los servicios no
económicos de interés general deben quedar excluidos del ámbito de aplicación de la
presente Directiva”
Això deixa clar que l’Administració podrà contractar aquests serveis sota altres modalitats
què no siguin la Llei de Contractes del Sector Públic.
b) Per altra banda, l’article 75 de la directiva obliga a publicitar la contractació, solament.
c)

Que li ha d’importar a l’Administració en el moment d’adjudicar aquests serveis?. L’article
76 de la directiva marca els principis d’adjudicació d’aquests tipus de contractes:
Principi de transparència
Principi d’igualtat de tracte dels operadors econòmics
Llibertat per determinar les normes de procediment aplicables
Vetllar per garantir la qualitat, continuïtat, l’accessibilitat, assequibilitat,
disponibilitat i exhaustivitat dels serveis, les necessitats específiques dels usuaris.
 Organisme adjudicador podrà disposar que la elecció del proveïdor es faci sobre la base
de la oferta econòmicament més avantatjosa , tenint en compte criteris de qualitat i de
sostenibilitat, en el cas dels serveis socials.





d) Independentment d’això, l’article 77 de la directiva faculta l’Administració a reservar, per
un període màxim de 3 anys, l’adjudicació dels serveis personals (socials, sanitaris i
culturals) a determinades organitzacions què compleixin amb:
 Que el seu objecte sigui la realització d’una missió de servei públic vinculada a la
prestació d’aquests serveis.
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 Que els beneficis es reinverteixin amb la finalitat d’aconseguir l’objectiu de la
organització; en el cas de que es distribueixin o redistribueixin beneficis, ha de ser en
bases de participació.
 Que les estructures de direcció o propietat de l’organització que executi el contracte es
basi en la propietat dels treballadors o en principis de participació o exigeixin la
participació activa dels empleats, els usuaris o les parts interessades.
 Que no se’ls hagi adjudicat el servei en qüestió en els tres anys anteriors.
Resumint, aquestes característiques les compleixen les societats d’economia social
(cooperatives, societats laborals) o entitats sense afany de lucre.
Després d’aquesta explicació, es va fer la Taula “La perspectiva del Govern”, en què va
intervenir un representant del Departament de Salut i el Director General d’Economia Social,
el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa
Se’ns va explicar què:









l’Acció Concertada no és un contracte, sinó un model passat a públic del serveis
privat.
Que altres comunitats autònomes ja havien transposat la directiva al seu
ordenament jurídic autonòmic. S’ha de tenir en compte què els serveis socials i
sanitaris són de competència exclusiva de la comunitat autònoma i, per tant, és
aquesta qui ha de fer la transposició.
Es té previst publicar un Decret-Llei, abans de final de mes, què regularà la
concertació, què regularà els contractes reservats al Tercer Sector i a l’Economia
Social, els estàndards de qualitat i d’acreditació i la intervenció del voluntariat.
A pregunta meva, se’ns va confirmar que aquesta nova regulació normativa NO
exclourà el sector mercantil amb afany de lucre, malgrat què, a igualtat d’ofertes, es
podrà prioritzar les entitats del Tercer Sector i les d’Economia Social.
També a pregunta meva, se’ns va dir que el “Traspàs de Col·laboració a Concert” es
faria via la nova figura de la “concertació social”.

A modus de resum, vull remarcar que:
A) El Decret-Llei és d’immediata publicació, encara què NO es va dir que es publiqués en el
DOGC de cap dia en concret. Pensem què abans del proper Consell Executiu o del proper,
no serà.
B) La Sala de Premsa del web de la Generalitat va publicar el mateix dia 10, a les 15.17
hores, la notícia oficial de què el Govern va aprovar la creació d’un grup de treball per
redactar l’avantprojecte de llei que reguli els contractes de serveis a les persones, treball
que haurà de lliurar-se abans de finalitzar el ms de setembre de 2016. Això afecta a la
LLEI de contractes, què haurà d’aprovar el Parlament de Catalunya.
C) Això significa que primer es publicarà el Decret-Llei, què no li cal el seu pas previ pel
Parlament i desprès, passat l’estiu s’iniciarà la tramitació de la Llei.
D) La Directiva europea faculta als estats membres a donar priorització a les entitats del
Tercer Sector i d’Economia Social, a igualtat d’ofertes, i inclús a reservar certs contractes,
limitats temporalment a tres anys, a aquestes entitats esmentades.
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E) Els criteris d’adjudicació de concertació passaran SEMPRE per assegurar la qualitat, la
continuïtat, la disponibilitat i la exhaustivitat del servei. El preu pot ser important, però
no determinant.
El meu criteri o avaluació del futur, ha de venir donat pel contingut de l’anunciat Decret-Llei
aquest mes de maig.
Us mantindré puntualment informats.
Barcelona, 12 de maig de 2016
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