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ACORD
del Govern pel qual es crea un grup de treball per a la redacció d'un avantprojecte de llei que
reguli els contractes de serveis a les persones.
Les Directives 2014/23/UE, relativa a l'adjudicació de contractes de concessió, i 2014/24/UE,
sobre contractació pública i per la qual es deroga la directiva 2004/18/CE, del Parlament
Europeu i del Consell, ambdues de data 26 de febrer de 2014, preveuen que els estats
membres estableixin normes especifiques per a l'adjudicació de determinats contractes de
serveis socials i serveis a les persones que regulin el procediment, amb respecte als principis
de transparència i igualtat i tenint en compte l'especificitat d'aquest tipus de serveis.
En data 18 d'abril de 2016 ha finalitzat el termini de transposició de les esmentades directives,
sense que hagin estat transposades per part del Govern de l'Estat. En conseqüència i d'acord
amb a les competències de la Generalitat de Catalunya en la matèria, és imprescindible iniciar
l'elaboració d'un avantprojecte de llei que reguli aquest tipus de contractes públics.
La redacció i aprovació d'una llei que reguli el sistema de contractació en l'àmbit dels serveis a
les persones és, a més, un mitjà bàsic per fer efectives les mesures de la Resolució 17/XI del
Parlament de Catalunya, sobre la situació d'emergència social, la reactivació econòmica, la
gestió pública i la necessitat d'una resposta institucional. En aquest sentit, d'acord amb el que
disposen les directives esmentades, la contractació d'aquest serveis s'ha de regular garantint
l'accessibilitat, continuïtat i disponibilitat dels serveis i les necessitats especltïques dels usuaris.
La redacció d'un avantprojecte de llei d'aquestes caracterlstiques requereix la participació de
· persones expertes en contractació pública dels diferents àmbits competencials de la Generalitat
en els quals es presten serveis a les persones, especialment dels Departaments de la
Generalitat de Catalunya competents en matèria de salut, educació, serveis socials, serveis
comunitaris i de lleure, i penitenciaris.
Aixl mateix, i atès que els ens locals tenen competències i presten un ampli ventall de serveis
públics que tenen incidència directa en els serveis a les persones en general, es considera
adient la participació directa d'experts en contractació pública del món local.
A proposta del conseller del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors
Transparència, ei"Govem
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Acorda:
1. Es crea un grup de treball encarregat d'elaborar un avantprojecte de llei de contractació de
serveis a les persones.
Aquest grup de treball tindrà la composició següent:
-La persona titular de la Direcció General de Contractació Pública, que n'exercirà la presidència
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- La persona titular de la Subdirecció General de Seguiment i Avaluació de Ja Contractació
Pública, que n'exercirà la coordinació del grup de treball
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- Dues persones en representació del Departament de Salut

(

(

-Dues persones en representació del Departament de Treball, Afers Socials i Famflies
- Una persona en representació del Departament de Justlcia
')

-Una persona en representació del Departament d'Ensenyament
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- Una persona en representació de l'Associació Catalana de Municipis
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- Una persona en representació de la Federació de Municipis de Catalunya
- Una persona en representació de Ja Direcció General de Coordinació lnterdepartamental del
Departament de la Presidència
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- Una persona en representació de la Intervenció General
- Una persona en representació de la secretaria tècnica de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de la Generalitat de Catalunya
(

- Una persona en representació del Gabinet Jurldic de la Generalitat
Correspon al conseller del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i
Transparència el nomenament de les persones membres, a proposta dels Departaments i
entitats corresponents.
El grup de treball s'adscriu a Ja Direcció General de Contractació Pública, la qual prestarà també
· el suport material i tècnic pel correcte desenvolupament de les seves funcions.
Es podran convidar altres persones mitjançant Resolució del conseller del Departament d'Afers i
Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, a proposta de la Direcció General de
Contractació Pública.
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2. Els membres del grup de treball no percebran cap tipus de retribució pel fet de pertànyer-hi ni
cap dret d'assistència per a les reunions que es realitzin .
3. El grup de treball haurà de lliurar la seva proposta abans de finalitzar el mes de setembre de

2016.
t

PARLAMENT Ui:: CATAt ~ .~ w-.,A
REGISTRE GENERAL

Oo nr 31 0817J6S rj., ..~;· ¡' ~t.-·
\I

SIG16EXI0589

t

J.

;

Pàgina 2 de2
NtJ I.I DF. F\' .!.

I•

•

