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1. Introducció1. Introducció
Des de on parlem: elements que condicionen el model

La descentralització ha facilitat el desenvolupament dels sistemes de serveis
socials al nostre país ha seguit línies diferenciades. Per tant estam davant
sistemes que s’han configurat a partir de la realitat local. En el nostre cas partim
d’un sistema fràgil on el pes de les entitats ha estat molt fort des del principi i on
el desenvolupament del sistema públic no es defineix clarament fins a l’aprovació
de la llei 4/2009.

Planificació i responsabilitat pública per a la cobertura de necessitats:
l’administració té la responsabilitat de cobrir les necessitats socials legitimades
socialment i formulades en termes de drets, mitjançant els serveis i prestacions
regulats. Això passa per establir la tipologia de serveis, les intensitats de servei i
la territorialització d’aquests serveis, així com les condicions d’accés per part dels
ciutadans.



Des de on parlemDes de on parlem

El sistema s’ha configurat respectant les inèrcies
sectorials:

� Hi ha sectors de població on la presència de
serveis públics ha estat molt limitada.

� A altres sectors la presència del tercer sector és
molt reduïda i hi ha una oferta mercantil important.

� A altres sectors de població, hi ha únicament una
entitat que hi treballa.

� I a altres únicament treballa l’administració pública.



Des de on Des de on parlemparlem

Limitacions institucionals: la consolidació d’un sistema
d’atenció a persones no és pot gestionar mitjançant
subvencions. Per altra part, la contractació de serveis té les
seves pròpies limitacions temporals i d’accés a la
concurrència (garanties, per exemple). I té inconvenients, com
l’afluència d’empreses no arrelades i sense voluntat d’arrelar.
No afavoreix la creació de teixit social. La gestió directa,
actualment, és una via molt limitada.

Ideologia: enfortir el teixit social com un eina per a fomentar la
cohesió social. Reforçar els agents comunitaris per tal de
garantir uns serveis de qualitat, complint així un doble
objectiu: reforçar el teixit social i prestar serveis de qualitat. Al
mateix temps s’ha de reforçar el sistema públic, amb serveis i
amb procediment que garanteixin la igualtat en l’accés.



IntroduccióIntroducció
La funció bàsica dels serveis socials és la cobertura
de les necessitats socials bàsiques mitjançant la
intervenció social i l’aplicació de prestacions,
tècniques i econòmiques.

Aquesta intervenció es caracteritza, entre altres
aspectes, per desenvolupar processos que es
prolonguen en el temps i que es fonamenten en la
confiança entre els professionals i les persones que
en fan ús dels serveis.

Plantejament des de l’administració: és necessari
disposar de més instruments per a la gestió i
adaptar els instruments existents per adaptar-los a la
realitat del sector d’activitat en el qual es treballa.



2. Marc Normatiu2. Marc Normatiu
-Llei 10/2013, de 23 de desembre, de modificació de
la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les
Illes Balears

-Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció
social

-Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les
persones en l’àmbit social

-Decret 48/2017, de 27 d’octubre, pel qual
s’estableixen els principis generals als quals s’han de
sotmetre els concerts socials

-Portal de concertació



Procés de tramitació Procés de tramitació 
La participació del tercer sector social ha estat
cabdal en la tramitació de les tres lleis, no
només en la fase d’elaboració dels
avantprojectes, també en la fase de negociació i
construcció de consens polític en seu
parlamentària.

A més s’ha comptat amb el suport extern
d’experts en contractació pública i gestió
pública.



3. Col·laboració públic3. Col·laboració públic--privat en els privat en els 
serveis socials serveis socials 

Les administracions públiques de les Illes Balears, en l'àmbit de les 
seves competències, poden organitzar la prestació dels serveis del 
Catàleg de Prestacions i Serveis Socials de les Illes Balears a través 
de les següents fórmules: 

- gestió directa: limitacions al creixement del sector públic.

- gestió indirecta en el marc de la normativa de contractació
de les administracions públiques : “Quan tenim un martell, 
tots els problemes pareixen claus” 

- convenis amb entitats singulars: “La bala de plata”.

- règim de concert: qualitat dels serveis i arrelament dels 
usuaris.  



Col·laboracióCol·laboració
La llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l’àmbit
social regula el règim d’acció concertada, les regles específiques de
contractació pública de serveis socials i la cooperació directa amb
entitats del tercer sector

Codis CPV de serveis socials
75330000-8 Prestacions familiars (prestacions econòmiques)
75231240-8 Serveis de reinserció (presó)
79611000-0 Serveis de cerca de feina (inserció laboral)
85310000-5 Serveis d’assistència social
85321000-5 Serveis socials administratius
85322000-2 Programa d’acció municipal
98000000-3 Altres serveis comunitaris, socials o personals
98130000-3 Serveis diversos prestats per associacions
Servei de menjar a domicili:
55521000-8 Serveis de subministrament de menjars per a particulars
55521100-9 Serveis de lliurament de menjars a domicili
55521200-0 Serveis de lliurament de menjars



4. El model d’acció concertada4. El model d’acció concertada
- El model d’acció concertada que es desenvolupa té un caràcter
pragmàtic, complementa els altres sistemes de col·laboració i facilita
la gestió dels serveis, tot amb criteris de qualitat.

-Es planteja com a criteri general l’acció concertada restringida a les
entitats del tercer sector d’acció social. Però ens trobem que una
part important dels serveis que actualment es recullen a la Cartera de
Serveis Socials no hi ha presència del tercer sector social,
concretament aquells serveis vinculats a la situació de dependència
per a persones majors. En aquest sentit i per tal de facilitar la gestió,
ha estat necessari possibilitar l’aplicació del sistema de concerts
socials a les empreses privades amb ànim de guany.

- És un instrument que permet donar estabilitat als serveis: dóna
garanties a l’entitat gestora i a l’administració responsable de prestar el
servei.

- Els principis bàsics del model són la qualitat del servei,
fonamentada en l’acreditació prèvia, la lliure elecció de servei i
l’arrelament de l’usuari.



Principis de l’acció concertadaPrincipis de l’acció concertada
a) Subsidiarietat. És el principi conforme al qual l’acció

concertada amb entitats públiques o privades sense ànim de
lucre està subordinada, amb caràcter previ, a la utilització
òptima dels recursos propis.

b) Solidaritat. Cal potenciar la implicació de les entitats del tercer
sector en la prestació de serveis a les persones de caràcter social.

c) Igualtat. S’ha de garantir que, en l’acció concertada, l’atenció
es presta a les persones usuàries en plena igualtat amb les
persones usuàries ateses directament per l’administració pública.

d) Eficiència pressupostària. Cal fixar contraprestacions
econòmiques per a les entitats concertades d’acord amb les
tarifes màximes i mínimes o els mòduls que s’estableixin, que han
de cobrir, com a màxim, els costs variables, fixos i permanents de
prestació del servei, sense incloure un benefici industrial.



PrincipisPrincipis
e) No-discriminació. S’han d’establir condicions d’accés a
l’acció concertada que garanteixin la igualtat entre les entitats
que hi optin.

f) Publicitat. Les convocatòries d’acció concertada i l’adopció
d’acords d’acció concertada que se subscriguin s’han de
publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

g) Transparència. Cal difondre al Portal de transparència els
acords d’acció concertada subscrits i els procediments en
tramitació, conforme a les condicions que estableix la
normativa estatal i autonòmica de transparència.

h) Intencionalitat social i ambiental. Aconseguir diferents
assoliments en àmbits com els d’igualtat de gènere i
d’innovació en la gestió de les entitats i els serveis públics



PrincipisPrincipis
i) Participació. S’han d’establir mecanismes

per a la implicació efectiva de les
persones usuàries en la prestació i
l’avaluació dels serveis.

j) Qualitat assistencial. És el principi que
ha d’inspirar l’organització de l’acció
concertada en tots els aspectes.

k) Lliure elecció i arrelament de les
persones usuàries. Són els principals
criteris d’elecció de l’entitat que ha de
prestar el servei.



Requisits de les entitatsRequisits de les entitats

1. Poden subscriure acords d’acció concertada totes les
entitats del tercer sector d’acció social que prestin els
serveis objecte del concert.
2. En els procediments d’acció concertada de serveis
declarats d’interès econòmic general, poden subscriure
concerts totes les persones físiques o jurídiques de caràcter
privat, amb ànim de lucre o sense.
3. Es pot utilitzar l’acció concertada amb les entitats que
compleixin els requisits establerts en la normativa de
desplegament d’aquesta llei i,
especialment, els següents:
a) Disposar de l’acreditació administrativa oportuna per a la

prestació del servei objecte de l’acció concertada.
Excepcionalment, en els casos en què s’acreditin les
circumstàncies de la disposició final primera, és suficient
l’autorització.



RequisitsRequisits
c) Acreditar la disposició dels mitjans i els
recursos suficients per garantir el
compliment de les condicions previstes en
l’acord d’acció concertada.

d) Acreditar el compliment de qualsevol altra
normativa.

e) Comunicar els canvis d’accionariat o de
titularitat, per preservar la identitat
institucional que hagi justificat l’acord de
col·laboració.



PlanificacióPlanificació
Anualment, mitjançant un Acord de Consell de
Govern que es publica al Butlletí Oficial i al Portal
de Concertació s’aprova i es publica la relació de
serveis a concertar, concretant el nombre de
places i la seva ubicació, així com el preu
estimat. També es defineix si seran processos
oberts a la iniciativa privada mercantil o es
mantindran restringits a les entitats del tercer
sector.

El sistema d’acció concertada desenvolupat
assegura la publicitat i la lliure concurrència dels
interessats.

Portal de concertació



ProcedimentsProcediments
Els diferents tipus de procediment de concertació
són els següents:
a. Procediment de primer concert d’un servei.

b. Procediment d’ampliació de places.

c. Procediment de concert vinculat a la
construcció de centres.

d. Procediment de renovació de concerts.

e. Procediment de modificació dels concerts.



ProcedimentProcediment
- Resolució de convocatòria en la que s’identifica el servei a
concertar, el nombre i ubicació de les places, el preu estimat,
la durada del concert. A aquesta resolució se l’acompanya
dels Plecs que defineixen les condicions de prestació del
servei, el sistemes concrets d’accés dels usuaris, les
obligacions de les parts, les penalitats en el cas
d’incompliment i el sistema de pagament.

-Distribució de crèdit entre totes les propostes presentades.
En cap cas el preu és objecte de competència o possibilitat de
millora.

- Formalització del concert s’inicia la prestació del servei, que
s’integra dins la Xarxa Pública de Serveis Socials.
L’administració concertant es la responsable de donar les altes
i baixes d’usuaris a partir de les unitats de valoració o dels
serveis administratius.



Procediment: criteris de seleccióProcediment: criteris de selecció
La selecció de les entitats, amb una convocatòria prèvia,
si escau, s’ha de basar en els criteris següents, que han
de quedar determinats en l’objecte i les condicions de la
resolució:

a) L’arrelament de la persona en l’entorn d’atenció i les
condicions d’atenció que requereix.
b) La implantació a la localitat on s’hagi de prestar el
servei.
c) La lliure elecció i la llista d’espera d’accés als
serveis.
d) Qualsevol altres que resultin determinants per a la
valoració de la capacitat i la idoneïtat de les entitats.

En els procediments de concertació, sempre que
existeixin anàlogues condicions d’eficàcia, qualitat i costs,
així com d’eficiència pressupostària, tenen preferència les
entitats del tercer sector social.



ProcedimentProcediment
Les modificacions de concert es resolen per
acord mutu, el que permet alterar les condicions
de prestació del servei, adaptant-lo als canvis
que es puguin produir, com ara la revisió salarial
en els convenis sectorials que s’apliquin.

El sistema també permet l’ampliació de les
places concertades vinculat a la llista d’espera o
sol·licitud de nous usuaris.



5.Dificultats i perills5.Dificultats i perills

-Pel tercer sector:
-pèrdua d’identitat i d’autonomia
-rigidesa en la prestació de serveis

-Per l’Administració:
-grups de pressió,
-desplegament vinculat a implantació entitats,
-resistències per part dels serveis de gestió,
-increment substancial de recursos i
-coexistència amb subvencions



6. Conclusions6. Conclusions
En definitiva, es tracta d’un sistema molt flexible
que permet ajustar-se a la demanda valorada i
reconeguda per l’administració, així com a les
variacions en les condicions en la prestació del
servei.

L’experiència d’aquests tres anys ens mostra que
s’ha reduït de manera significativa el volum de
gestió, s’ha millorat la capacitat de resposta de
l’administració, ha augmentat el coneixement de
l’administració sobre la demanda de serveis, s’ha
incrementat el nombre de professionals que
treballen en els serveis, s’ha millorat l’atenció de
les persones i s’ha enfortit el teixit social.
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