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Informe sobre el resultat de la consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de 
decret pel qual es regulen els concerts socials  
 
 
Fets 
 
1. En data 18 d’octubre de 2017 es va publicar al portal de la Generalitat de Catalunya 
Participa gencat la documentació relativa a la consulta pública prèvia a l’elaboració  d’un 
projecte de decret pel qual es regulen els concerts socials. Aquesta documentació consistia 
en:   
 
1.1 La consulta pública pròpiament dita, on s’establien els problemes que es pretenen 
solucionar, les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries, i la necessitat i 
oportunitat de l’aprovació de la norma.  
 
1.2 Formulari d’aportacions en procediment de consulta pública, que establia les dades 
identificatives de la persona que fa les aportacions i un apartat destinat a indicar les 
aportacions i altres aspectes. 
 
1.3. DECRET LLEI 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública. 
 
1.4.  DIRECTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 26 de 
febrer de 2014 sobre contratació pública i per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE 
 
2. El dia 9 de novembre de 2017 va finalitzar el termini perquè els ciutadans poguessin fer 
llurs comentaris i observacions sobre la consulta pública prèvia esmentada al camp 
corresponent del portal Participa gencat. 
 
3. Al portal Participa gencat no es va rebre cap observació ni comentari. 
 
No obstant això, es va rebre una aportació a través de la bústia electrònica Projecte Decret 
Concerts Socials (projdecret.concertsocials.tsf@gencat.cat) del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies que no correspon a aquesta fase d’elaboració del Projecte de Decret 
de concerts socials ja que es refereix a pressupòsits que no estan continguts en el   Decret 
Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, i en 
concret a la seva disposició addicional tercera i disposició transitòria segona que és la 
norma que es desplega amb el projecte de decret que és objecte de consulta pública prèvia. 
 
 
Aportacions presentades: 
 
1. El dia 9 de novembre de 2017 va tenir entrada a la bústia electrònica Projecte Decret 
Concerts Socials (projdecret.concertsocials.tsf@gencat.cat))del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies un correu electrònic amb les aportacions del President de la  
Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya (La Confederació). En 
aquest correu demanava que el projecte de decret: 
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a) Contempli una consideració àmplia i transversal de serveis socials d’atenció a les 
persones, i que la concertació social vagi més enllà dels serveis regulats a la Cartera de 
Serveis Socials (2011), reconeixent les especificitats de cada àmbit d’actuació (infància, 
joventut, persones grans, pobresa - exclusió social, salut mental, discapacitat,...).  

b) Opti clarament per un model de cooperació i concertació amb la iniciativa social no 
lucrativa, garantint així l’eficiència dels recursos públics, la qualitat dels serveis i el màxim 
retorn social.  
 
Conclusions 
 
Les aportacions rebudes a la bústia de correu electrònic 
projdecret.concertsocials.tsf@gencat.cat no corresponen a la fase actual del procés 
d’elaboració del decret ja que: 
 
1) El Decret Llei 3/2017 que desplega aquest decret, en la seva Disposició addicional tercera 
en el seu número 9 diu que “Per a l’establiment de concerts socials, es donarà prioritat, quan 
existeixin anàlogues condicions d’eficàcia, qualitat i rendibilitat social, a les entitats sens 
ànim de lucre” per la qual cosa la priorització que pretén la Confederació només és possible 
en anàlogues condicions d’eficàcia, qualitat i rendibilitat social.   
 
2)L’extensió de la concertació social més enllà de la Cartera de Serveis Socials, que és la 
que configura la xarxa de serveis socials d’atenció pública,  a fi que abasti una consideració 
àmplia i transversal de serveis socials d’atenció a les persones tal i com proposa la 
Confederació no és possible ja que Disposició addicional tercera en el seu número 1, del 
Decret Llei 3/2017 que desplega aquest decret, defineix el concert socials com” la prestació 
de serveis socials de la xarxa de serveis socials d’atenció pública a través de tercers titulars 
dels serveis i establiments en els quals es prestin amb finançament, accés i control públics”. 
 
 
Les aportacions de la Confederació, però, es prenen en consideració i s’incorporen a 
l’expedient. 
 
L’entitat serà requerida en la fase corresponent d’informació pública i/o audiència a les 
persones interessades. 
 
 
A Barcelona,  
 
 
 
 
 
 
 
El Subdirector general de  
Contractació i Equipaments 
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