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Generalitat de Catalunya 
Departament d'Afers i Relacions 
Institucionals i Exteriors i Transparència 
Direcció General · 
de Contractació Pública 

Informe de retorn a l'Avantprojecte de llei de contractes de serveis a les persones 

Valoració quantitativa de la participació 

A efectes de participació ciutadana i consulta prèvia a l'elaboració de normes, la Direcció 
General de Contractació Pública ha fet difusió mitjançant el portal "Participa.gencat.cat" i la 
seva pròpia pàgina web d'aquesta iniciativa des del dia 2 de desembre i fins el 27 de 
desembre de 2016. 

Durant aquest període, han participat en aquesta consulta prev1a a la tramitació de 
l'Avantprojecte de llei dues entitats: ACELLEC i l'Associació Catalana de Professionals de 
les Polítiques de Joventut (AcPpj). 

Quantitativament la participació no ha estat elevada, si bé la difusió que s'ha fet de la 
iniciativa es considera adequada, ja que a més d'haver-li donat publicitat mitjançant el portal 
"Participa.gencat.cat" i la pàgina web de la Direcció General de Contractació Pública, s'ha 
informat al sector i a les entitats interessades de la voluntat d'aprovar una llei que estableixi 
un model propi de contractació pública d'aquest serveis a les persones mitjançant jornades i 
comitès. 

Valoració qualitativa de la participació 

Per part de les entitats participants s'han formulat diverses propostes que seguida.ment es 
resumeixen: 

- En primer lloc, es diu que s'hauria de prendre com a base per a l'elaboració de la Llei el 
Codi de Bones Pràctiques en la Contractació de Serveis a les Persones. 

- En segon terme, es proposa un sistema o fórmula de valoració d'ofertes que prioritzi la 
qualitat de la prestació dels serveis per damunt de l'oferta econòmica i es faci una especial 
valoració de la proposta tècnica, i una formulació clara dels resultats esperats i que aquests 
siguin mesurables. S'insisteix en la necessitat que aquests contractes no s'adjudiquin 
exclusivament per raó del preu ofertat 

- S'insisteix en la necessitat que l'Avantprojecte tingui un redactat clar ·en relació amb les 
mesures anomenades socials. 

- En quart lloc, es proposà que es valori la importància de l'experiència en la prestació 
d'aquests serveis per tal de garantir la seva qualitat 

- En darrer lloc, es· proposa que la Llei reculli el respecte als convenis col ·lectius i a les 
categories professionals corresponents. 

Des d'un punt de vista qualitatiu, cal assenyalar que les aportacions realitzades és 
consideren rellevants i deriven totes elles del Codi de bones pràctiques en la prestació dels 
serveis d'atenció a les persones que el mes ·de desembre de 2015 van subscriure la 
Generalitat de Catalunya, els dos sindicats majoritaris i vuit entitats representatives del 
sector: El Codi esmentat recull la voluntat d'establir un model de contractació pública 
d 'aqu~sts serveis per a les administracions de Catalunya basat en la promoció de la qualitat, 
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General~at de catalunya 
Departament d'Afers i Relacions 
Institucionals i Exteriors I Transparència 
Direcció General 
de Contractació Pública 

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, i és aquest model consensuat el que es vol plasmar en l'Avantprojecte de llei de 
contractes de serveis a les persones. 

Barcelon.a, 11 de gener de 2017 

CPISR-1 e Firmado digitalmente 
por CPISR·1 C Merce 

Merce Corretja Corretja Torrens 
Fecha: 2017.01 .1 8 

Torren s 16:18:o7 +01'oo· 

Mercè Corretja T orrens 
Directora General de 
Contractació Pública 
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Vist i plau 

Foz 
Signat digital ment per 
Foz Dalmau, Jordi 
DN: cn=Foz O.llmau, 

D I 
Jordi. a ma U emaii~46230892H@genc 

I at at, o=Generalitat de 

Jordi 
Catalunya 
Data:2017.01.19 
12:35:13 -Hll 'OO' 

Jordi Foz i Dalmau 
Secretari General de 
Transparència i Govern Obert 
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