
 

MOCIÓ PER UNS SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS DE QUALITAT 

Els Ajuntaments de Catalunya disposen de diverses competències en els àmbits socials,            

que els porten a prestar un nombre rellevant de serveis amb un notable impacte en la                

qualitat de vida dels ciutadans. El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova               

el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que “el municipi,                 

per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot promoure                

tota mena d'activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les              

necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns” i a continuació destaca que, entre               

d’altres, “els ens locals tenen competències en els àmbits de (...) la cohesió social”. 

Aquesta previsió genèrica es concreta en aquesta mateixa llei, en la legislació bàsica             

estatal, i diversa legislació sectorial en la definició d’un seguit de serveis d’atenció a les               

persones que els ajuntaments han de prestar de forma obligatòria o que les necessitats del               

municipi han fet que els ajuntaments hagin promogut actuacions pròpies en aquestes            

matèries. 

Per a la prestació d’aquests serveis, les administracions locals poden optar per fer-ho             

directament, a través del propi personal i mitjans de la corporació. Sovint, però, les              

restriccions imposades per la legislació estatal d’estabilitat pressupostària impedeix el          

creixement de la despesa de personal i només és possible optar per la contractació externa               

de la prestació d’aquests serveis públics. 

En el cas de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, aquesta fórmula de contractació              

externa és la que s’utilitza avui per a la prestació dels serveis d’escoles bressol, gestió dels                

centres juvenils, gestió d’equipaments esportius, etc.  

La contractació de les empreses o entitats que han de prestar aquests serveis municipals              

es troba regulada en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per                 

la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu             

i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014. La transposició feta pel                    

legislador estatal obliga a tenir en compte sempre el preu com a principal factor              

d’adjudicació dels contractes, restant així opcions als ajuntaments per incloure de forma            

determinant factors com la qualitat de la prestació dels serveis, mesures de millora laboral              

o mesures socials o ambientals; i alhora afavoreix que les grans empreses transnacionals i              

multiserveis parteixin amb avantatge per fer-se amb aquests contractes. 

El Parlament de Catalunya està debatent actualment (en el marc d’una ponència            

parlamentària amb presència de tots els grups que ho volen) un projecte de Llei de               

Contractes de Serveis a les Persones que ha de permetre a les administracions públiques              

catalanes de contractar la prestació dels seus serveis amb unes condicions molt més             

favorables a la millora de qualitat en la gestió dels serveis públics. La llei preveu molts més                 

mecanismes de control dels contractes que es liciten de manera que es fiscalitzarà millor la               

qualitat d'un servei contractat. La llei implica els usuaris en la qualitat del servei i preveu                

enquestes per valorar la seva satisfacció i estableix criteris específics de qualitat en funció              



 
del servei. Per exemple, en serveis sanitaris es pot valorar la participació dels professionals              

en la gestió o els mitjans de control; en els serveis socials es pot valorar la titulació del                  

personal i l'experiència dels equips, la implicació i motivació en relació amb els usuaris o la                

limitació en els canvis de personal. A més, la llei vol fixar que, com a màxim, el preu tingui                   

un pes del 40% a l'hora de valorar una contractació. És a dir, el 60% dels criteris de                  

valoració recau en criteris qualitatius com ara la continuïtat, la millora de les condicions              

laborals dels treballadors, mesures mediambientals, etc. 

L’inici de la tramitació parlamentària d’aquesta llei va ser avalada per tots els grups              

parlamentaris i desenes d’entitats han comparegut a la ponència per valorar-ne la seva             

idoneïtat. 

Per tots aquest motius, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet adopta els següents 

ACORDS 

Primer.- Mostrar el compromís del Ple amb el foment de la societat del benestar             

que posi les persones en primer terme, que garanteixi la funció redistributiva i l'equitat              

entre la ciutadania, que tingui un protagonisme actiu en l'economia, impulsant nous            

sectors productius i la democratització de l'activitat econòmica, i que l'administració           

pública prioritzi la gestió directa dels serveis públics i sigui garant de la bona qualitat dels                

serveis públics. 

Segon.- Garantir la provisió dels serveis socials, educatius i de salut d'acord amb el             

que estableixi la legislació sectorial, bé directament pels poders públics o bé mitjançant             

fórmules no contractuals com la concertació social o la cooperació interadministrativa, i            

subsidiàriament mitjançant la contractació pública estratègica basada en criteris de          

qualitat i d'atenció a les persones i als col·lectius més vulnerables.  

Tercer.- Desenvolupar, en aquells casos on no sigui possible la gestió directa del            

servei públic, una utilització estratègica dels mecanismes de concertació i de contractació,            

per tal de garantir: 

a) la qualitat en la provisió del servei independentment de qui el presti,  

b) impulsar el desenvolupament d'una economia social més responsable,        

democràtica, sostenible, feminista i justa,  

c) i fiscalitzar la prestació indirecta de serveis, assegurant-se que cap empresa,           

organització o entitat es lucra indegudament a costa dels drets de la ciutadania o              

de les condicions laborals del personal que presta aquests serveis. 

Quart.- Demanar als grups del Parlament de Catalunya que accelerin la tramitació i            

aprovin la Llei de Contractes de Serveis a les Persones, per tal de disposar de millors eines                 

per a garantir la qualitat en la prestació dels serveis públics que gestionen els ajuntaments               

de Catalunya. 


