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Chakir El Homrani recull una proposta elaborada per les entitats del Tercer Sector social

La Generalitat impulsarà una llei de
concertació social dels serveis d'atenció
@suport_org

Víctor
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l passat 22 de
novembre el conseller de Treball,
Afers Socials i Famílies
de la Generalitat de Catalunya , Chakir El Homrani, va anunciar en la
cloenda del 6è Congrés
del Tercer Sector Social
que Catalunya disposarà
d'una llei de concertació social dels serveis
d'atenció a les persones,
recollint una proposta
elaborada pel sector
social. Les entitats reclamaven un nou model de
col·laboració publicosocial que estableixi un
marc de relació estable i
permanent d'acord amb
les directives europees
de contractació pública.
La normativa permet que el
Tercer Sector i les empreses
socials —amb vocació de
servei públic i més proximitat a la comunitat i al territori— siguin aliades prioritàries de l'Administració
en la gestió dels serveis a les
persones, i cercar l'eficiència dels recursos públics i el
màxim retorn social.
Des de la Taula del Tercer
Sector es va celebrar l'anunci del conseller El Homrani
perquè és un pas important

Visita institucional

Susana Ferrer Advocada i diputada de la Junta de Govern de l’ICAB i col·laboradora de Fundesplai
L’acció concertada com a sistema
de gestió dels serveis d’atenció a les persones

L'opinió:

La Directiva 2014/24/UE
va preveure en el seu
considerant 114 que els
Estats membres i els
poders públics seguien
tenint llibertat per prestar per si mateixos, o
bé per organitzar el que
anomena com “serveis a les persones”,
de manera “que no
sigui necessari celebrar
contractes públics”, i
posa com a exemples
diferents de gestió dels
mateixos el simple finançament, així com la
concessió de llicències
o autoritzacions.
Aquesta previsió es
fa després de qualificar els “serveis a les
persones” com certs
serveis socials, sanitaris
i educatius que, per la
seva pròpia naturalesa,
segueixen tenint una
“dimensió transfronterera limitada” donat
que “es presten en un
context particular que
varia molt d’un Estat
membre a un altre
degut a les diferents
tradicions culturals”.
Fins i tot la pròpia
Directiva justifica, a
partir del “caràcter delicat” d’aquests serveis,
el fet que els Estats
membres puguin també

questa opció no contractual en la gestió
dels serveis d’atenció
a les persones, des
del Tercer Sector s’ha
plantejat un model
de prestació d’aquest
tipus de serveis per a
les entitats del mateix
sector a través de
l’acció concertada.

Susana Ferrer. Durant la seva ponència en el VI Congrés del
Tercer Sector.

gaudir d’un ampli marge
de maniobra per organitzar l’elecció dels proveïdors d’aquests serveis de
la manera que considerin
més oportuna, fet que
permet organitzar la
prestació d’aquests serveis a través d’operadors
econòmics que reuneixin
les condicions prèviament
fixades pel mateix Estat,
sempre que es respectin
els principis de transparència i no discriminació.
La normativa actual
vigent permet l’opció no

contractual dels serveis
així com la possibilitat
que es reservi a les
entitats del Tercer Sector
la prestació d’aquests
serveis.
Tenint en compte que
l’article 24.4 de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya reconeix a les
entitats del Tercer Sector
el dret a complir llurs
funcions en els àmbits
de la participació i la
col·laboració socials i
davant, l’evidència de la
viabilitat jurídica d’a-

En la clausura del VI
Congrés del Tercer
Sector, el conseller de
Treball, Afers Socials
i Famílies va anunciar
l’impuls d’una llei de
concertació social per
tal de crear un model
que “promocioni la
qualitat del servei i la
professionalitat i proximitat i que eviti l’especulació en l’atenció
a les persones”.
Aquesta proposta, que
podria ser compatible
amb un sistema alternatiu contractual, sens
dubte ve a donar resposta a l’esperit de la
normativa comunitària
que permet exceptuar de la contractació
pública la gestió dels
serveis d’atenció a les
persones en tant que
serveis delicats de dimensió transfronterera
limitada que requereixen una atenció
pròxima i de qualitat.

per assegurar que l'atenció
a les persones quedi fora de
la lògica mercantilista, per
protegir els drets socials i
per garantir la qualitat dels
serveis i suports que reben
les persones.
Precisament en el mateix
Congrés, el dia abans, es va
celebrar el debat "La cooperació publicosocial en la
provisió de serveis a les persones", que va comptar amb
la participació de Susana
Ferrer, advocada i diputada de la Junta de Govern de
l’ICAB i col·laboradora de
Fundesplai, i que va tenir
com a tema central el marc
regulador de la contractació
pública, que ara es troba en
un moment important de
reforma a causa de l’aplicació de les noves directives
europees en aquest àmbit.
Els Objectius 2030 han estat el punt de partida del debat, en què s'ha remarcar la
importància del Tercer Sector per col·laborar amb les
administracions públiques
i el govern i que aquests 17
objectius es puguin assolir.
Susana Ferrer ha participat
en l’elaboració de la proposta de llei de concertació
social dels serveis d’atenció
a les persones que la Confederació i la Taula d’Entitats
del Tercer Sector han presentat als diferents agents
implicats (veure requadre
central).

El president va agrair la tasca educativa i social que desenvolupa l’entitat

El president de la Generalitat visita Fundesplai

E

l'entitat desenvolupa arreu de Catalunya a favor
dels infants, els joves, les
famílies, el medi ambient
i el Tercer Sector, així com
el compromís a favor de la
democràcia i la llibertat.

l divendres 30 de
novembre, el M.
H. President de la
Generalitat de Catalunya, Joaquim Torra, va
visitar Centre Esplai,
l’equipament que des de
fa més de 10 anys acull
la seu de Fundesplai al
barri de Sant Cosme del
Prat de Llobregat.
Torra va ser rebut per un
nombrós grup de treballadors/es i voluntaris/
es de Fundesplai a qui va
dirigir unes paraules. En
el seu parlament va agrair
l’esforç en l’impuls de les
iniciatives educatives,
socials i ambientals que

Foto de grup. Representants de l’entitat i un grup nombrós de treballadores i treballadors van rebre Joaquim Torra. FOTO: FUNDESPLAI

Finalment es va celebrar
una reunió, en el transcurs
de la qual Josep Gassó va
agrair al president l’impuls
d’una nova llei de concertació social dels serveis d'atenció a les persones, tal com
va anunciar recentment el
conseller de Treball, Afers
Socials i Famílies, Chakir
El Homrani, i va demanar
suport per als projectes de
futur de Fundesplai.

