
 

 

Districte de Sant Marti 

 

AL CONSELL PLENARI  DEL DISTRICTE DE SANT MARTI 

 

En defensa dels Serveis Públic com a garantia dels drets socials 

 

El Govern de la Generalitat de Catalunya va presentar un projecte  de “Llei de contractes de serveis a les 

Persones”, més coneguda com a “Llei Aragonés”, l’objecte de la qual, segons el govern d’ERC i JxC és la 

regulació, en el marc de les competències de la Generalitat de Catalunya, del règim específic de 

contractació pública en l’àmbit dels serveis socials, comunitaris, sanitaris i altres serveis a les persones. 

Segons el projecte legislatiu, la voluntat del govern és la d’establir un model de contractació pública 

d’aquests serveis per a les administracions públiques de Catalunya basat en la promoció de la qualitat, la 

professionalitat i el respecte de les condicions laborals de les persones que presten aquests serveis, 

l’impuls de l’estabilitat en l’ocupació i la inserció social de determinats col·lectius, la garantia de l’ús 

eficient dels recursos públics i la preservació d’aquest sector d’activitat a través d’un model que no tingui 

únicament en compte el preu en l’adjudicació del contracte.  

 

L’àmbit d’aplicació del projecte de llei, per tant, és ampli i divers, afecta a la prestació de serveis 

sanitaris, socials i educatius molt diversos: casals infantils i de joves, assistència a la gent gran, 

menjadors escolars, hospitals de dia, serveis d’urgències, serveis d’ajuda a domicili, escoles 

bressol...entre molts d’altres. 

La realitat de la prestació de serveis a Catalunya, on hi ha un nombrós ventall de serveis de titularitat 

pública gestionats de forma indirecta, exigeix una llei que en reguli els procediments i les condicions per 

garantir estàndards clars de qualitat, amb clàusules socials, laborals, ambientals i de gènere, així com els 

límits de les fórmules de gestió externa i preservant el paper de les entitats socials sense afany de lucre. 

 

Però abans de regular aquest procediment, caldria clarificar el model de gestió, per a blindar els serveis 

públics, posar límits a l’externalització i la mercantilització en la prestació de serveis i clarificar el paper 

de la iniciativa social, de les entitats socials sense ànim de lucre en la prestació de serveis. 

En la seva actual formulació aquesta llei, en el marc de la política de la Generalitat, sense clarificar el 

paper de les entitats d’iniciativa social i sense establir que els serveis a les persones es prestaran 

prioritàriament de forma directa, pot esdevenir un instrument per a l’extensió i mercantilització de la 

prestació de serveis públics, per exemple, en àmbits com l’educació infanti, els serveis d’ocupació o els 

serveis sanitaris, entre altres, establerts en una llarga enumeració de serveis en els annexos de la llei. 

A més, el projecte de llei no blinda la qualitat del servei davant les rebaixes de preu, obra la porta  de 

forma genèrica a copagaments i  és poc exigent pel que fa a les clàusules d’incompliment dels contractes 

i en els criteris de valoració de la responsabilitat social dels licitadors. 

 

Per tot això, el Consell Plenari del Districte de Sant Marti acorda demanar a la Generalitat de 

Catalunya: 

 

Primer: Aturar la tramitació del Projecte de llei de contractes de serveis a les persones, mentre no es 

clarifiqui formalment quin és el model de gestió que ha de millorar i fer sostenibles aquest tipus de 

serveis al nostre país. 



 

 

Districte de Sant Marti 

 

 

Segon: Crear i presentar eines legislatives i reglamentàries per a blindar la priorització per la prestació 

directa per part de les administracions públiques dels serveis a les persones i per a regular de forma 

clara i transparent les fórmules no contractuals via convenis o concertació amb l’economia social i el 

tercer sector. 

 

 

Tercer: Reprendre, un cop clarificada aquesta priorització de la gestió directa i de la concertació, la 

tramitació parlamentària d’una regulació de la via contractual, que ha de servir per a garantir que 

qualsevol contractació pública de serveis a les persones respondrà als criteris de qualitat del servei com 

a garantia de drets de la ciutadania, condicions laborals dignes, justícia de gènere i sostenibilitat medi 

ambiental 

 

Barcelona, 30 de setembre del 2019 

 

 

GMD Barcelona en Comú     GMD Partit Socialista de Catalunya 

 

 

 

GMD Esquerra Republicana de Catalunya  GMD Ciutadans 

 

 

 

GMD Junts x Catalunya    GMD Barcelona pel Canvi 

 


