
d iar i  d e  l a  fundac ió  c atal ana  de  l ’ e sp l a i juny 2017 / núm. 7708 www.fundesplai.org

@fundesplai

Montserrat 
Picas

E l passat mes de 
març La Confede-
ració, la patronal 

del Tercer Sector,  va 
presentar una nova 
eina de comunicació 
que ens ajudarà a 
avançar en la col·labor-
ació publicosocial per a 
la prestació de serveis 
a les  persones. Es trac-
ta del document “Cap 
a un model de col·lab-
oració publicosocial en 
la provisió de serveis 
d’atenció a les perso-
nes: visió i propostes 
del Tercer Sector”.

Les entitats del Tercer Sec-
tor Social (organitzacions 
no lucratives – associaci-
ons, cooperatives d’inici-
ativa social i fundacions) 
són un element indispen-
sable per a la cohesió so-
cial. A més de les funcions 
de defensa dels drets de les 
persones, de sensibilitza-
ció i de mobilització, al 
nostre país, històricament 
han treballat i ho seguei-
xen fent en la prestació de 
serveis d’atenció a les per-
sones. 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 dis-
capacitat intel·lectual, la 
salut mental, la gent gran 
o l’atenció precoç, entre 
altres. 

Però malgrat l’historial de 
treball compartit i tots els 
esforços esmerçats durant 
anys, les entitats consta-
tem sovint que en molts 
àmbits de les administra-
cions encara hi ha dubtes 
o es desconeix el model de 
col·laboració entre l’admi-
nistració pública i la inici-
ativa social que promou el 
Tercer Sector. 
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per una col·laboració publicosocial 
en els serveis d’atenció a les persones 

Amb la finalitat de fer un 
pas més en la seva funció 
de defensa i promoció 
del les entitats del Tercer 
Sector, la Confederació ha 
elaborat un document que 
—des d’una perspectiva 
comunicativa— i a partir 
de les propostes constru-
ïdes per les mateixes en-
titats que participen en el 
Grup de Treball específic, 
recull la visió del nostre 
Model de col·laboració pu-
blicosocial, a la vegada que 
reivindica els principals 
trets que el caracteritzen:  
la sostenibilitat, la qualitat 

Accedeix a tot el document: 

suport associatiu 

Carles 
Castells

Vicepresident 
de 

Fundesplai

 Opinió MOdEL dE COL·LabOraCIó pUbLICOsOCIaL dE La COnFEdEraCIó

Per assegurar-ho, cal avançar cap a un model de col·laboració publicosocial basat en 
el diàleg i la corresponsabilitat entre l’Administració i el Tercer Sector Social.

aquests dies coinci-
deixen al Parlament 
dues iniciatives 
legislatives sobre 
contractació pública 
i prestació de serveis 
socials:

El Projecte de llei de 
contractes de Catalu-
nya, a partir del de-
cret llei 3/2016, de 31 
de maig, de mesures 
urgents en matèria de 
contractació pública i 
l’avantprojecte de llei 
de contractes de ser-
veis 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 contrac-
tuals. L’avantprojecte 
de llei preveu mesures 
de bones pràctiques 
contractuals i pos-
sibilita 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 possibili-
tats que li reconei-
xen expressament 
les directives i el 
dret comunitari per 
organitzar lliurement 
la prestació d’aquests 
serveis al marge del 
sistema de contrac-
tació pública i optar 
de forma decidida pel 
Tercer Sector Social 
com a prestador natu-
ral d’aquests serveis.

En aquest moment, 
com a Tercer Sector 
Social tenim una gran 
oportunitat per reivin-
dicar el nostre model 
de col·laboració publi-
cosocial 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. 

Una 
oportunitat 
per al Tercer 
Sector

i el retorn social. El docu-
ment és una eina senzilla 
que permet explicar de 
manera clara i molt ente-
nedora com és el model i 
quins són els beneficis que 
aporta a tota la societat. 

El document fa palès que 
les entitats del Tercer Sec-
tor Social creem valor so-
cial a partir de la prestació 
de serveis a les persones. 
Gestionem serveis públics 
des de la no lucrativitat i 
aportem un valor diferen-
cial en la provisió d’aques-
ta tipologia de serveis que 

es dirigeixen als col·le-
ctius més vulnerables de 
la societat. Així, expressa 
que el nostre compromís 
parteix de tres premisses: 
vocació de servei públic, 
no lucrativitat i reinversió 
de beneficis i voluntat de 
transformació social.

Les entitats del Tercer 
Sector Social volem se-
guir col·laborant amb 
l’Administració per pro-
veir serveis a les persones 
com històricament hem 
fet,  però no volem ser un 
proveïdor més, sinó un 

aliat estratègic per a la 
construcció d’una societat 
millor. Entenem la col·lab-
oració publicosocial com 
la cocreació i cogestió de 
polítiques socials.  Volem 
ser partícips i correspon-
sables en la construcció 
de polítiques socials que 
donin respostes reals a 
necessitats reals. 
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Model de col·laboració público-social

Compromís compartit:
Prestació de serveis a les persones 

creant valor i amb valors.

L’Administració pública  
necessita garantir:

 ■ Qualitat del Servei

 ■ Maximització de la inversió

 ■ Organitzacions compromeses 
en la prestació dels serveis

 ■ Retorn social i ambiental

Serveis d’atenció a les 
persones

 ■ Infància i joventut

 ■ Gent gran

 ■ Persones amb discapacitat  
i/o trastorn mental

 ■ Drogodependències

 ■ Altres col·lectius en situació 
d’exclusió

 ■ Cohesió social

 ■ Altres

El Tercer Sector Social no som un proveïdor 
més, som un aliat estratègic per a la 

construcció d’una societat millor. Aportem:

Per assegurar-ho, cal avançar cap a un model de col·laboració público-social basat en  
el diàleg i la coresponsabilitat entre l’Administració i el Tercer Sector Social.

 ■ No lucrativitat i reinversió de beneficis 
en la millora dels serveis i de la comunitat.

 ■ Trajectòria i experiència en la prestació 
de serveis: organitzacions altament 
especialitzades i professionals qualificats. 

 ■ Coresponsabilitat amb la ciutadania i 
els drets socials: vocació de servei públic.P
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 ■ Vocació de transformació social, 
potenciant un desenvolupament econòmic 
i social sostenible.

 ■ Capacitat d’adaptació: innovació social i 
noves respostes a noves necessitats socials.

 ■ Compromís amb l’acció comunitària, 
arrelament al territori i treball en xarxa.
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 ■ Compromís amb una ocupació de 
qualitat: estabilitat, conciliació, igualtat, etc

 ■ Equitat en la redistribució de la riquesa: 
aplicació de convenis, ratis d’equitat...

 ■ Mercat laboral integrador: Incorporació de 
col·lectius amb majors dificultats laborals.

 ■ Persones al servei de persones: un 75% 
de les persones ocupades treballen en 
atenció directa.O
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