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Bona tarda, en primer lloc volem agrair l’oportunitat de comparèixer en 

relació a la Llei de contractes de serveis a les persones. Pensem que la 

regulació del marc normatiu és imprescindible per assolir el nivell 

d’excel·lència i qualitat que creiem que han d’assolir els programes i els 

dispositius d’atenció a les persones.  

Nosaltres farem una intervenció breu, destacant algunes qüestions que 

considerem que són molt rellevants per al tema que ens ocupa. Ara bé, 

com a socis de La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de 

Catalunya, volem precisar també que la nostra brevetat es deu a que 

subscrivim les seves propostes, si bé reforçarem algunes idees. 

En primer lloc, presentarem la nostra federació, ECAS (Entitats 

Catalanes d’Acció Social). ECAS neix fa quinze anys per donar resposta 

a la necessitat d’oferir un espai de generació de coneixement i treball 

compartit a les entitats d’acció social. La representativitat, la utilitat i la 

incidència pública i política formen part dels nostres objectius des de la 

gènesi. Actualment formen ECAS 107 entitats que promouen la defensa 

dels drets, la justícia social i l’assoliment de la ciutadania plena. Per a 

nosaltres, és només promovent la transformació del model 

socioeconòmic que podrem millorar la capacitat d’inclusió de la nostra 

societat. 

Entenem l’acció social com una acció transformadora, que situa la 

persona al centre i que, des de la proximitat, apel·la també a la força 

de la comunitat: acció comunitària i acompanyament individualitzat. 

Els àmbits d’actuació de les entitats federades són la pobresa i la 

desigualtat, l’ocupació, l’habitatge, la interculturalitat, les polítiques 

d’acollida, l’execució penal i les polítiques d’atenció a les famílies, entre 

d’altres. 

La naturalesa de les entitats és diversa pel que fa a la seva grandària, 

forma jurídica o implantació territorial. Aquesta diversitat és, entenem, 

part de la nostra riquesa. 

A continuació destacarem algunes idees que entenem ens han de servir 

d’orientació en aquest tema: 

- En primer lloc creiem que l’acció social ha de tenir la mateixa 

consideració des de la perspectiva dels drets que l’educació i la salut. 

Creiem que actualment ningú no pot discutir la incidència i la 

interrelació existent entre els aspectes socials i els indicadors de salut, 

per exemple. Des d’aquesta perspectiva, reivindiquem que aquesta 

equiparació tingui traducció real i efectiva també en la regulació de la 

prestació de serveis. 
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-   Volem també reivindicar el caràcter històric d’allò que en diem 

‘coproducció’. La coproducció no és nova malgrat que ara ho sembli. El 

tercer sector social ha participat i participa del cicle de polítiques 

públiques des del seu naixement, forma part de la seva naturalesa 

missional. Ara bé, perquè aquesta coproducció sigui efectiva i eficaç 

s’han de donar una sèrie de condicions. Primer, com ja s’ha dit aquí, 

per a nosaltres la forma de regulació de la col·laboració publico-social 

no ha de ser només la contractació, sinó que hem de poder establir 

marcs de col·laboració de concertació de serveis que no 

necessàriament contemplin el concurs i que vagin més enllà de la 

provisionalitat de les subvencions.  

Recordem que així queda recollit a les Directives europees i a la Llei 

estatal de contractes del sector públic. Entenem així que aquest marc 

normatiu ha de ser complementat amb el desplegament de la Llei de 

Concertació social. Demanem que es doni un impuls tant al 

desplegament d’aquesta llei com a la transposició de les directives 

europees. Per a nosaltres, l’acció concertada ha de ser la fórmula 

d’articulació de la gestió dels serveis d’atenció a les persones.  

- En tercer lloc, volem recordar que estem parlant de drets i que la 

cobertura dels mateixos ha de traduir-se en serveis de qualitat, 

pensats per apoderar les persones i les comunitats. La qualitat ha de 

ser el criteri preponderant, per sobre de criteris econòmics, i s’hauria 

d’establir un preu fix no susceptible de baixa econòmica. El criteri 

determinant no pot ser el preu –el pes del qual hauria de ser inferior al 

30%– i és important que el sistema d’atorgament de la puntuació de la 

proposta tècnica i econòmica sigui equivalent. Quan diem que la 

puntuació que es doni a l’oferta econòmica ha de ser proporcional al 

preu, volem assenyalar una pràctica matussera que no està 

expressament prohibida i és molt perillosa. Consisteix a fer la proporció 

no pas amb el preu, sinó amb la rebaixa que se’n faci. Per tant, per 

exemple, en un pressupost de milions d’euros una rebaixa de 100 

euros és 10 vegades superior a una de 10 i dona 10 vegades més 

punts. Aquest sistema és encara emprat per algunes administracions. 

El fet de posar el preu per sobre de la qualitat ens ha hauria 

d’interrogar sobre què estem prioritzant. Podem afirmar que quan el 

preu és el criteri, les persones no són la prioritat. 

- Finalment, un aspecte per a nosaltres molt important és dignificar 

tots els col·lectius professionals que intervenen en l’àmbit de l’acció 

social, així com evitar els efectes de la precarització. Entenem, doncs, 

que és important no només oferir les condicions perquè la seva 

actuació professional es desenvolupi amb el màxim de garanties, sinó 

també que és responsabilitat de l’administració fixar els convenis de 

referència per a cadascuna de les actuacions.   

 


