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NOTA EN RELACIÓ AMB L'INFORME DEL CONSELL DE TREBALL, ECONÒMIC I 
SOCIAL DE CATALUNYA SOBRE L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE CONTRACTES DE 
SERVEIS A LES PERSONES 

En la sessió extraordinària de 3 de juliol de 2017, el Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya (d'ara en davant, CTESC) va aprovar el dictamen 10/201 7 sobre l'Avantprojecte 
de llei de contractes de serveis a les persones. 

El CTESC emet informe favorable, amb diverses observacions, i amb un vot particular de la 
Confederació de Cooperatives de Catalunya i la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya. 

En relació amb les observacions formulades i el vot particular esmentat, cal fer les 
consideracions següents: 

Primera.- El CTESC formula tres consideracions de caràcter general a l'Avantprojecte: 

a) En primer lloc, considera necessari el pronunciament exprés del Ple del Consell de 
Direcció del SOC en relació amb l'Avantprojecte. 

En relació amb aquesta qüestió, cal assenyalar que el Departament de Treball , Afers Socials 
i Famílies, del qual depèn el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), ha_ format .part 
del grup de treball que ha elaborat la Llei i que el SOC ha estat informat de la tramitació de 
la Llei, aportant les seves consideracions, les quals s'han valorat i tingut en compte. 

b) En segon ll.oc, proposa suprimir l'expressió "majoritari" per referir-se al conveni col- lectiu 
de referència . 

S'accepta l'observació i se suprimeix aquesta expressió del text. 

e) En darrer lloc, respecte a la consideració sobre l'IVA, cal assenyalar que aquesta qüestió 
no pot ser objecte d'aquesta llei. 

Segona.- En relació amb les observacions concretes a l'articulat de la Llei: 

a) S'accepten les observacions formulades en els apartats 1, 2, · 3, 4, 8, 19.5, 20.2.2, 21 .2, 
23, 24 i 26 i es modifica el redactat de la Llei en el sentit proposat. 

Respecte de l'observació continguda a l'apartat 4 en relació amb l'apartat 5.3 de la Llei , 
s'afegeix un nou article 7 (i es renumeren els articles restants) amb el títol "Responsabilitat 
social dels licitadors" i s'han incorporat també les consideracions a aquest article del vot 
particular de l'informe. 

b) No s'accepta l'al -legació de l'apartat 5. Es considera que la norma garanteix el principi 
d'igualtat de tracte i la transparència de l'actuació de l'òrgan de contractació. En qualsevol 
cas, l'expedient de contractació està a disposició dels licitadors i la documentació es publica 
a la Plataforma de serveis de contractació pública. 

C.Tapiner ia 10 
08002 Barcelona 
Tel. 93 402 46.00 
fax 93 554 51 07 
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e) No s'accepten les observacions contingudes en els apartats 6 i 7 respecte dels articles 
10.2 i 11.4, atès que el que valora l'òrgan de contractació o la mesa en aquestes fases del 
procediment són les proposicions econòmiques i tècniques. 

d) S'accepta l'observació de l'apartat 9 respecte de l'article 15. 1.a) i es modifica el barem de 
puntuació d'acord amb el Codi de bones pràctiques en la contractació publica dels serveis 
d'atenció a les persones. 

e) No s'accepta la proposta de l'apartat 1 O, respecte del canvi de redacció de l'article 
15. 1.b ), atès que es considera més clara la enumeració de principis que recull la redacció 
actual del precepte. 

f) Respecte de la recomanació a l'article 15.2 continguda a l'apartat 11 de l'informe, no 
s'accepta la proposta ja que es considera que l'establiment de dita fórmula és pròpia del 
desenvolupament reglamentari de la Llei, d'acord amb el que expressament es preveu. 
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g) En relació amb l'observació a l'article 20.2.3 de l'apartat 14 de l'informe, no es considera r 
convenient establir amb caràcter general la subrogació del personal , sinó que és més 
adequada la redacció actual que permet que ·els òrgans de contractació ho valorin cas per 
cas, en funció de les circumstàncies concretes d'aquell servei. 

h) A l'apartat 16 es proposa afegir a l'article 22.3 el terme "laboral", si bé no s'inclou 
aquestes consideració atès que aquest apartat únicament parla dels controls estrictes 
derivats de la pròpia execució del contracte, no d'altres controls (laborals, f iscals ... ) que 
l'administració pugui realitzar a les entitats i empreses d'acord amb la norfl')ativa vigent. 

i) No s'accepta l'observació de l'apartat 17 respecte de l'article 25.4 ja que, malgrat ho digui 
la normativa bàsica, es considera necessari per evitar interpretacions que la Llei concreti en 
aquest àmbit aquesta qüestió. 

j) En relació amb l'observació de l'apartat 18, cal assenyalar que la definició i determinació 
dels serveis que s'havien d'incloure la van definir els membres del grup de treball que 
representaven tant els departaments de la Generalitat prestadors d'aquests serveis com 
representants de l'àmbit local i, en conseqüéncia, no es considera necessari afegir els dos 
serveis que es proposen. 

k) En relació amb l'observació a l'article 28.4 de l'apartat 19 de l'informe, cal assenyalar que 
la valoració del grau d'adequació dels miljans personals adscrits a l'execució del contracte, 
$i bé és molt important en la major part dels contractes que es tramitaran d'acord amb 
aquesta Llei, no ho és en tots i, per aquest motiu es considera més adequat mantenir el 
redactat actual de l'article. 

I) No s'accepta l'observació de l'apartat 20, atès que l'article 29.2 s'adapta a les previs ions 
de la Directiva 2014/24/UE. 

m) Respecte de la consideració de l'apartat 21 de l'informe, s'ha consultat al Departament 
d'Ensenyament i s'han incorporat aquests serveis com un nou apartat 31 .1.9. 
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n) En relació amb l'apartat 22 de l'informe, cal assenyalar que aquests articles parlen d'una 
tipologia de serveis molt diferent i que això justifica sobradament el fet que la Llei hagi 
previst una regulació diferenciada per a uns i els altres en determinats aspectes; no es pot 
oblidar el caràcter especialment tècnic que tenen els serveis sanitaris, en front dels serveis 
socials i comunitaris. 

o) Pel que fa a la recomanació de l'apartat 25 de l' informe, i de conformitat amb l'àmbit 
objectiu previst a la Directiva Comunitària 2014/24/UE respecte dels anomenats contractes 
de serveis a les persones, que es plasma a l'article 3 de la Llei, es considera més coherent 
mantenir aquests serveis. 

Barcelona, 7 de juliol de 2017 

Rosa Maldonado i Camats 

Responsable Jurídic de 
Processos. i d'Organització 

Anna Ciutat i Coronada 

Anna 
Ciutat 
Coronada 

Signat digital ment 
per Anna Ciutat 
Coronad o 
Data. 2017.07.07 

11 :56:34 +02'00' 

Sots-directora general de Seguiment 
i Avaluació de la Contractació Pública 
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