GRUP DE SERVEI D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Reunió Grup Servei d’Atenció a les Persones
Dia: 5 de maig de 2021
Hora: 13:00
Lloc: Videoconferència

Assistents:
Carlos Lozano, Accent Social
Raquel Torres, ACAD
Per part de l’ACEDE

Joan Vilar
Paco Camarasa
Miren Vilarrasa

ACTA

1. MUNICIPALITZACIO
•

Seguim Pendents del correu enviat dilluns 8 de març a la Sra. Neus Colet, Gemma
Enfedaque i el Sr. Marc Realp, per les males praxis per part de l’organització SUMAR.

Adjuntem Resposta de la Sra. Neus Colet

Benvolguts,
Us agraeixo el vostre correu i la informació que ens traslladeu, relativa a la Sentència
del TSJCAT en matèria d’encàrrecs, que ja està sent objecte d’anàlisi per part d’aquest
Tribunal.
D’altra banda, i com de ben segur entendreu, aquest Tribunal no celebra reunions amb
possibles parts de recursos especials –presents o futurs-, per la qual cosa us convido a
fer arribar les vostres consideracions a la Direcció General de Contractació Pública.
Ben cordialment,
Neus Colet

Neus Colet i Arean
Presidenta
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S’ha tancat reunió amb el Sr. Marc Realp, director general autoritat catalana de la
competència el proper dimecres 19 de maig a les 11 hores.
Restem a l’espera de la resposta de la Sra. Gemma Enfedaque

•

Correu enviat als diputats del PSOE al Congreso en relació amb la reforma que
proposem de la LCSP i que en el punt 9 comentem:
9.- ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público debería contemplar la
ejecución de una auditoría realizada por un ente independiente de los contratos pasados dos
años de ejecución que se hayan adjudicado a un medio propio y contrastarla con el informe
justificativo que propició la adjudicación y en el supuesto de que el resultado haya tenido un
resultado económico negativo para la entidad adjudicadora debería desvincular al medio propio
del servicio pasando a realizar una licitación abierta al mercado.
La legislación debería establecer de forma clara que no puede haber control ni directo ni
indirecto de capital privado en los medios propios.
En los medios propios personificados, que perteneces a dos o más poderes adjudicadores
debería controlarse que no se está produciendo un falseo de la competencia, con el uso
instrumental de sociedades públicas en la que el ente local, con la simple adquisición de un
porcentaje residual del capital social y la participación de forma indirecta en los órganos de
gobierno, ya que considera que tiene un control análogo conjunto al que ostentarían sobre sus
propios servicios o unidades.
El hecho que un medio propio esté exento de aplicación del IVA por la prestación de sus servicios
no debe ser un medido para establecer la mayor eficiencia en términos económicos. pág. 7
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Se ha observado que hay medios propios que actúan como un gestor indirecto,
percibiendo una contraprestación por sus servicios, y existiendo cláusulas
contractuales que tienen a la búsqueda del equilibrio financiero del contrato, con
una vocación de mercado, ya que hay una onerosidad en la relación entre la Administración y el
medio propio, máxime cuando el medio propio tiene un carácter abierto en el mercado, dentro
de un ámbito geográfico amplio.
•

Proposta d’una Jornada atractiva de 2 hores amb la Federació de Municipis, Associació
Catalana de Municipis, Consells Comarcals, Diputacions. Amb un dels temes principals
fos el futur del sector, els serveis socials que oferim i quines eines tenim per fer
seguiment.
Adreçada als regidors que portin els temes socials i als tècnics de contractació.

Grup intern: Carlos Lozano, Montse Vehils, Raquel Torres.
Us farem arribar proposta de la primera data de reunió de treball
•

Reunió amb l’Aurora Corral, Col·legi de Secretaris d’interventors, per explicar la
sentència de SUMMAR que l’han elevat al Tribunal Suprem.

Pendents de data de reunió

2. CQC: Projecte d’Avaluació i Seguiment dels Serveis segons el model del CQC (Regne Unit)
Reunió amb la Sra. Aina Plaza, directora general de l’autonomia personal i discapacitat el 7
d’abril a les 16 hores.
comentari per part de Carlos Lozano
Per part del Jose Luis, es va fer la presentació i l’experiència allà a regne unit del projecte. I
que podria ser molt beneficiós de cara a la transparència del sector.
L’Aina Plaza va proposar fer un grup de treball.
Pendents de notícies per part de la Sra. l’Aina Plaza
Restem a l’espera de la data de reunió amb el responsable de contractació de
l’Ajuntament de Barcelona, Sr. Benito per fer la presentació a l’Ajuntament de Barcelona.

3. Reunions amb els nous parlamentaris que tractin servei d’atenció a les persones.
Es proposa reunió urgent amb la presidenta del Parlament i amb els diputats sectorials, ja
que el tercer sector torna a contraatacar amb força:
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Butlletí informatiu
Abril 2021

Cap a un canvi de paradigma pensant en les persones
“No estic acceptant les coses que no puc canviar,
estic canviant les coses que no puc acceptar.”
Angela Davis (activista i política)

Passen les setmanes i seguim sense Govern efectiu. Esperem que ben aviat els nostres
polítics escoltin el clam dels diferents sectors econòmics i socials sobre la necessitat de
tenir-lo ja per activar totes les polítiques necessàries per fer front a les greus crisis que ens
afecten.
Des del Tercer Sector Social, com ja sabeu, esperem disposar d’interlocutors per començar
a treballar, entre molts altres temes, el triple marc legislatiu que ha de transformar la relació
del sector amb les administracions públiques: la Llei d’Economia Social i Solidària, la Llei
d’Acció Concertada per la gestió de serveis públics d’atenció a les persones i la Llei del
Tercer Sector Social.
La Llei d’Acció Concertada serà la que permetrà avançar de manera definitiva cap a la
millora de la qualitat dels serveis i la seva desmercantilització, posant a les persones al
centre de l’acció. Diferents elements ens indiquen la ferma voluntat d’avançar de manera
valenta cap aquí. Més enllà dels compromisos electorals de la darrera campanya i de les
declaracions durant els procés de negociació per la constitució del nou Govern, des que el
desembre del 2017 La Confederació va presentar la primera proposta d’articulat de llei han
passat moltes coses, entre les quals val la pena destacar:

•

Les Bases de la llei d’economia social i solidària. Impuls d’un marc normatiu que
reconegui l’economia social i solidària i la seva voluntat per transformar l’economia,
d’octubre del 2020, recull a l’apartat “Impuls de nous mecanismes de col•laboració
pública, social i comunitaria” el següent: Les organitzacions de l’ESS que treballin
en l’àmbit del servei d’atenció a les persones de caràcter social de titularitat pública
hauran de tenir la consideració d’entitats sense ànim de lucre segons la legislació
vigent. També podran gestionar aquesta tipologia de serveis altres organitzacions
que, encara que no siguin a priori formes empresarials tradicionals de l’ESS,
compleixin els principis i els valors que defineixen les organitzacions de l’ESS, així
com els requisits que preveu la Llei per acreditar-se com a tal. En aquest cas,
hauran de recollir estatutàriament la no distribució de dividends i la seva destinació
a l’objectiu social, amb els límits màxims que la normativa permeti segons la seva
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forma jurídica.

•

El mandat del Parlament de Catalunya perquè el Govern aprovi, en el termini de
dos anys, un projecte de llei per a revisar el marc regulador de la gestió concertada
de naturalesa no contractual per a la prestació de serveis de caràcter social
(disposició final segona de la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals,
financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les
instal·lacions que incideixen en el medi ambient).

•

La regulació del concert social que va desenvolupar el propi Govern de a
Generalitat de Catalunya a través del Decret 69/2020, de 14 de juliol, d'acreditació,
concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública.

•

L’Acord per una Catalunya Social signat amb la Generalitat de Catalunya el Juliol
del 2020 i que recull explícitament el compromís per elaborar la Llei d’Acció
Concertada.

Mentre esperem al Govern, des de La Confederació estem treballant en la revisió i
actualització del document de proposta. Esperem tenir-lo enllestit i fer-lo públic durant les
properes setmanes. I paral·lelament a la incidència política, no oblidarem la necessitat de
continuar explicant el contingut de la nostra proposta al conjunt de la societat i buscar
complicitats amb tots els agents socials implicats.
Joan Segarra
President

CRÒNIQUES
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La Confederació demana a la Presidenta del Parlament de Catalunya una
legislatura social i marcs legislatius de reconeixement al Tercer Sector
El passat 14 d'abril una delegació de junta directiva de La Confederació es va reunir amb la Laura
Borràs, presidenta del Parlament de Catalunya, per reclamar-li que la legislatura que ha de
començar enguany sigui clarament una legislatura social. La delegació de la junta estava formada
per en Joan Segarra, president de La Confederació, Helena Fontanet, vicepresidenta primera,
Gemma Garcia, vicepresidenta segona, i Joan Muntané, secretari de l’entitat.
Enllaç a la notícia

Properes Reunions del Grup:
-

Teresa Cunillera, delegada del Govern espanyol a Catalunya 20 de maig a les 12 hores
Reunió amb la Confederació del Tercer Sector i Josep Tres (contractació pública a
PIMEC)

ACEDE- Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris
C/ Comte d’Urgell, 204 5è C - 08036 Barcelona
info@acedecatalunya.org www.acedecatalunya.org

