MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SANT JOAN DESPÍ EN COMÚ SOBRE LA
LLEI CONTRACTES DÉ SERVÉIS A LES PERSONES "LLEI ARAGONÉS"
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les Directives europees i la nova llei de contractes del sector ^ubtjicyestatgi|:
permeten regular la contractació pública i en concret els serveis^.tés.pej-SQnéSc:

de manera que es prioritzi la qualitat sobre el preu i amb garanties saciáis,
ambientáis i laboráis per la prestado deis servéis.
Es la base teórica sobre la que el Govern impulsa 1'anomenada "Llei Aragonés".
Uobjectiu del projecte de llei presentat peí Govern de la Generalitat es regular
els contractes que 1'administració de la Generalitat i 1'administració local
realitzen mitjangant licitació pública per a la gestió de servéis a les persones.
Lámbit d'aplicació del projecte de llei es ampli i divers, afecta a la prestado de
servéis sanitaris, saciáis i educatius molí diversos: casáis infantils i de joves,
assisténcia a la gent gran, menjadors escolars, hospitals de dia, servéis
d'urgéncies, servéis cTajuda a domicili, escoles bressol...entre molts cTaltres.

En la seva actual formulado, aquesta llei, en el marc de la política de la
Generalitat, no blinda la qualitat del servei davant les rebaixes de preu (ni
davant les ofertes desproporcionades (estableix que el criteri del preu pot
determinar el 40% de la puntuado). Obre la porta, de forma genérica, a
formules de copagament. Es molí poc exigent en 1'establiment deis criteris de
valorado de la responsabilitat social deis licitadors. Es poc exigent peí que fa a
les clausules d'incompliment deis contractes.
Tampoc clarifica el paper de les entitats d'iniciativa social i no deixa ciar que
els servéis a les persones es prestaran prioritáriament de forma directa.
Si aquests aspectos no es blinden, la "llei Aragonés", pot esdevenir un
instrument per a 1'extensió i mercantilització de la prestado o privatització de
servéis públics, per exemple, en ámbits com 1'educadó infanti, els servéis
d'ocupació o els sen/eis sanitaris, entre altres.

Així, i vistes les experiéncies de privatització que hem patit al nostre país,
abans de regular aquest procediment, cal clarificar el model de gestió, per a
blindar els sedéis públics, posar límits a 1'externalització i la mercantilització en
la prestado de servéis i clarificar el paper de la iniciativa social, de les entitats
saciáis sense ánim de lucre en la prestado de servéis.
I -com han fet altres comunitats autónomes- cal préviament una legislació que
clarifiqui el paper de la concertado social, de la prestado de servéis per entitats
sense afany de lucre.

Per tot aixó, el grup municipal de Sant Joan Despi En Comú proposa al Pie
1'adopció deis següents

^GOH

ACORDS
Rebutjar 1'actual plantejament del projecte de llei de contractes de
servéis a les persones.
Manifestar que els servéis d'atenció a les persones s'haurien de prestar,

prioritáriament, de forma directa per les administracions competents.
Instar a aturar la tramitado del Projecte de llei de contractes de servéis a
les persones, mentre no es clarifiqui formalment quin es el model de
gestió que ha de millorar i fer sostenibles aquest tipus de servéis al
nostre país.

Exigir al Govern de la Generalitat que creí i presenti eines legislatives i
reglamentáries per a blindar la priorització de la prestado directa per parí:
de les administracions publiques deis servéis a les persones i per a
regular de forma clara i transparent les formules no contractuals via
convenís o concertació amb 1'economia social i el tercer sector.

Demanar al Govern de la Generalitat que, un cop clarificada aquesta
príorització de la gestió directa i de la concertado, reprengui la tramitació
parlamentaria d'una regulado de la via contractual, que ha de servir per
a garantir que qualsevol contractació pública de sen/eis a les persones
respondrá ais criteris de qualitat del servei com a garantia de drets de la
ciutadania, condicions laboráis dignes, justicia de genere i sostenibilitat
medi ambiental.
Traslladar els presents acords al Departament de la Vicepresidéncia i
d'Economia i Hisenda, ais grups polítics del Parlament de Catalunya, ais
sindicáis de CCOO i UGT, a la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social
de Catalunya, Marea Blanca de Catalunya, FaPaC, CONFAVC i a les
entitats municipalistes de Catalunya.
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