Accions de denúncia en l’àmbit de la
contractació pública
Descripció i funcionament del servei

Justificació
L’Associació Empresarial de la Iniciativa Social de Catalunya (AEISC) té entre les
seves finalitats:
9

Representar els interessos dels seus afiliats i associats

9

Actuar com a interlocutors de la Iniciativa Social davant dels òrgans
públics i/o privats.

9

Programar les accions adients
econòmiques per als seus afiliats.

9

Promoure la Iniciativa Social com a model de gestió més idoni dels
serveis d’atenció a les persones i com estructura de representació i
promoció de les empreses socials.

per

aconseguir

millores

socials

i

Atenent a aquestes finalitats i a la identificació de pràctiques irregulars
o qüestionables en l’aplicació de la Llei de Contractes Públics que
repercuteixen directament en el grau de competitivitat de les empreses i
entitats que representem, l’AEISC es proposa encetar una línia de
treball dirigida a actuar i denunciar aquestes situacions davant
l’administració corresponent, en nom dels nostres associats.

Antecedents
Aquest línia de treball sorgeix de dos casos concrets a partir dels quals – i per
acord de la junta Directiva - s’han interposat:
1) Recurs especial en matèria de contractació a l’Ajuntament de Badalona contra
la convocatòria de procediment obert per la licitació del contracte relatiu a les
Escoles Bressol de Badalona, en motiu de la identificació de clàusules que podien
incórrer en vici d’anul·labilitat. Ha estat desestimat.
2) Recurs potestatiu de reposició previ al judicial al Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya contra el plec de clàusules administratives
particulars que regeix el contracte de gestió de serveis públics modalitat concert,
relativa a l’assistència per part de monitors a alumnes amb dificultats motrius i/o
alumnes hiperactius en centres educatius, en motiu del greuge comparatiu entre
el sector no lucratiu i el sector mercantil a causa del tractament de l’IVA en el
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càlcul del cost del servei. Ha estat desestimat i s’està treballant en la interposició
d’un recurs contenciós administratiu.
En aquesta fase prèvia s’ha establert també un primer contacte amb la
Sindicatura de Greuges de Catalunya, amb l’objectiu de presentar-nos com a
AEISC i explorar la possibilitat de trobar vies de col·laboració. Des de la
Sindicatura de Greuges s’han mostrat oberts a estudiar les casuístiques
concretes de les nostres entitats i, si ho consideren oportú, reforçar les
actuacions que puguem fer com a AEISC posant de manifest la situació i
emetent recomanacions de millora cap a l’Administració Pública corresponent.

Funcionament del servei de denúncies

FASE I

IDENTIFICACIÓ
Les entitats de base identifiquen males pràctiques en l’àmbit de la
contractació pública i transmeten a l’AEISC un escrit via correu
electrònic amb la casuística concreta, indicant també quina és
l’acció que proposen que l’AEISC emprengui al respecte (reforçar
una acció que ja estigui fent l’entitat, denunciar en nom de
l’entitat, ...).
ANÀLISI DE LA DEMANDA

FASE II

Es constitueix una comissió interna - formada per dues persones
de la Junta Directiva i la direcció tècnica de l’entitat – que
valorarà si es pot assumir la demanda que es fa des de
l’organització sol·licitant.
En el cas que la casuística plantejada presenti dubtes, la decisió
es portarà a la següent Junta Directiva, per a la seva valoració.
PROPOSTA D’ACTUACIÓ

FASE III

Des de la direcció tècnica de l’AEISC es donarà una resposta a
l’entitat associada, amb una proposta concreta d’actuació
respecte la problemàtica plantejada.
COORDINACIÓ ENTITAT SÒCIA - AEISC

FASE IV

En el cas que es plantegi tirar endavant una actuació de forma
col·lectiva - com a AEISC – s’establirà una via de diàleg entre els
serveis jurídics de l’entitat en qüestió i l’oficina tècnica de l’AEISC
per tal de coordinar les gestions necessàries per tirar endavant
l’acció.
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COMUNICACIÓ ALS ASSOCIATS
FASE V

S’informarà als associats de les accions que s’estiguin duent a
terme per tal d’identificar casos similars i sumar esforços, si
s’escau.
COMUNICACIÓ AMB LA SINDICATURA DE GREUGES

FASE VI

Totes les casuístiques concretes que es plantegin des de les
entitats associades es faran arribar a la Sindicatura de Greuges
de Catalunya per tal que les puguin analitzar.
DESENVOLUPAMENT D’ACCIONS COMPLEMENTÀRIES

FASE VII

De forma complementària a la denúncia, es valorarà la possibilitat
de tirar endavant accions de comunicació específiques
(comunicats o notes de premsa, per exemple) o accions
d’incidència política (reunions amb responsables polítics i tècnics
de les administracions, per exemple).

Entitats destinatàries del servei
Aquesta nova línia de treball de l’AEISC va dirigida a:
9

Entitats sòcies de l’AEISC.

9

Entitats de base associades a les entitats sòcies de l’AEISC (en el cas de
federacions).

Cobertura dels costos del servei
Fins que no es pugui consolidar com una línia de treball estable en el marc de
l’AEISC, els costos vinculats als processos judicials i administratius de les
denúncies (advocats, notaria, procuradors, ...), així com la feina derivada del
procés de denúncia aniran a càrrec de les entitats que ho sol·licitin.
No obstant, des de l’AEISC es col·laborarà amb totes aquelles accions que
l’entitat no pugui fer per no veure’s identificada i s’ofereix doncs:
9

Recolzament institucional.

9

Suport en el procés administratiu vinculat a les denúncies (entrega de
documentació en el registre corresponent, seguiment de la tramitació,
recepció i gestió de notificacions, etc.).

9

Impuls de les accions de comunicació i d’incidència
complementàries a les denúncies que es considerin adients.
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