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Per una col·laboració publicosocial
en els serveis d’atenció a les persones
Model de col·laboració público-social
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Però malgrat l’historial de
treball compartit i tots els
esforços esmerçats durant
anys, les entitats constatem sovint que en molts
àmbits de les administracions encara hi ha dubtes
o es desconeix el model de
col·laboració entre l’administració pública i la iniciativa social que promou el
Tercer Sector.
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Les entitats del Tercer Sector Social (organitzacions
no lucratives – associacions, cooperatives d’iniciativa social i fundacions)
són un element indispensable per a la cohesió social. A més de les funcions
de defensa dels drets de les
persones, de sensibilització i de mobilització, al
nostre país, històricament
han treballat i ho segueixen fent en la prestació de
serveis d’atenció a les persones. Es tracta de serveis
molt diversos, d’iniciativa
privada i en col·laboració
amb les administracions
públiques, en diferents
àmbits d’activitat, per
exemple el lleure educatiu
i sociocultural, l’atenció
domiciliària, l’educació
infantil, la intervenció
social amb infants, joves,
famílies i altres col·lectius
en risc d’exclusió social, la
discapacitat física, la discapacitat intel·lectual, la
salut mental, la gent gran
o l’atenció precoç, entre
altres.
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E

l passat mes de
març La Confederació, la patronal
del Tercer Sector, va
presentar una nova
eina de comunicació
que ens ajudarà a
avançar en la col·laboració publicosocial per a
la prestació de serveis
a les persones. Es tracta del document “Cap
a un model de col·laboració publicosocial en
la provisió de serveis
d’atenció a les persones: visió i propostes
del Tercer Sector”.
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Una
oportunitat
per al Tercer
Sector
Aquests dies coincideixen al Parlament
dues iniciatives
legislatives sobre
contractació pública
i prestació de serveis
socials:
El Projecte de llei de
contractes de Catalunya, a partir del Decret llei 3/2016, de 31
de maig, de mesures
urgents en matèria de
contractació pública i
l’Avantprojecte de llei
de contractes de serveis a les persones.
El Decret preveu
que els serveis de la
“Cartera de Serveis”
(Llei 12/2007, d’11
d’octubre, de serveis
socials), es poden
gestionar mitjançant
fórmules no contractuals. L’Avantprojecte
de llei preveu mesures
de bones pràctiques
contractuals i possibilita la reserva
d’alguns serveis a
empreses d’economia
social. Però cap dels
dos fa distinció entre
Tercer Sector i sector
mercantil.
És a dir, entenem
que la Generalitat no
esgota les possibilitats que li reconeixen expressament
les directives i el
dret comunitari per
organitzar lliurement
la prestació d’aquests
serveis al marge del
sistema de contractació pública i optar
de forma decidida pel
Tercer Sector Social
com a prestador natural d’aquests serveis.
En aquest moment,
com a Tercer Sector
Social tenim una gran
oportunitat per reivindicar el nostre model
de col·laboració publicosocial en la provisió
de serveis d’atenció
a les persones i que
s’incorpori de manera
preferent en el nou
marc normatiu, tal
com permeten les
directives aprovades.

