Comunicat del Gabinet Jurídic Francesc José María.

Gabinet Jurídic fjm participa en una taula rodona sobre
l’acció concertada en l’àmbit dels Serveis Socials.
La intervenció de Francesc José María, director i fundador del despatx, va girar
en entorn els dos principis en els que s’ha legislat a diferents comunitats
autònomes l’acció concertada al marge de la contractació pública: el de
preferència o prioritat de la iniciativa social (Catalunya i Illes Balears) i el
d’exclusivitat (Aragó, Múrcia, i Comunitat Valenciana entre d’altres).

Barcelona, desembre de 2017. El passat 13
de desembre, Francesc José María, soci
fundador del Gabinet Jurídic fjm va
participar en una taula rodona en l’acte de
presentació de la Proposta legislativa per la
regulació d’un nou model de col·laboració
públic-social que va organitzar La
Confederació Empresarial del Tercer Sector
Social a Catalunya, a la seu del Col·legi de
Periodistes, sota el lema PER UNA GESTIÓ
DE SERVEIS PÚBLICS D’ATENCIÓ A LES
PERSONES A TRAVÉS DE L’ACCIÓ CONCERTADA AMB EL TERCER SECTOR
SOCIAL. A la taula rodona hi van intervenir també la Sra. Francina Alsina presidenta
de la Taula del Tercer sector i l’advocada Susana Ferrer que ha participat en els treball
de la comissió.
En la seva intervenció, Francesc José María —que va ser convidat com expert en el
sistema català de salut—, desprès de valorar molt positivament la iniciativa de La
Confederació i recordar una de les consignes del Maig Francès del que l’any que ve es
celebrarà el cinquantenari “Siguem realistes demanen l’impossible”, va girar entorn els
dos principis en els que s’ha legislat a diferents comunitats autònomes l’acció
concertada al marge de la contractació pública: el de preferència o prioritat de la
iniciativa social (Catalunya i Illes Balears) i el d’exclusivitat (Aragó, Múrcia, i
Comunitat Valenciana entre d’altres).
Francesc José Maria va ressaltar que “la llei de la comunitat autònoma aragonesa,
que és la més paradigmàtica, estableix que els acords d’acció concertada només es
poden realitzar amb entitats públiques o amb entitats privades sense afany de
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lucre, en base al principi de solidaritat amb la que aquests actuen per satisfer un
interès general”. En el preàmbul de la llei aragonesa es pot llegir: Només des de la
gestió solidària, sense afany de lucre, d’aquestes prestacions d’atenció a les persones,
es pot col·laborar amb l’administració pública. “una autèntica declaració de
principis que el tercer sector hauria de fer seva,” va remarcar.
El fundador de Gabinet fjm també va destacar que “en la Llei de Serveis Socials de
Catalunya, encara que està articulada des del principi de la preferència de la
iniciativa social en l’adjudicació de contractes i l’establiment de concerts (principi
que també recull el Decret llei 3/2016) o en les accions de foment, també incorpora
elements d’exclusivitat com són per a l’obtenció de subvencions o la participació
en determinats Consells a través de les associacions representatives del tercer
sector”.
Per acabar la seva participació a la taula rodona, el fundador de Gabinet FJM va fer una
breu explicació de que era el contingut de l’Avantprojecte de llei sobre noves fórmules
de gestió de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català
de la Salut, que no va arribar a entrar al Parlament i que en paraules el conseller Comín
“blindava la preferència” de les entitats sense afany de lucre i d’economia social
reservant els concerts sanitaris per a la provisió de les prestacions de la Cartera de
Serveis del Sistema Nacional de Salut a aquestes entitats.
Un avantprojecte de llei que establia una cooperació directa amb ONG, associacions de
voluntaris, entitats d’economia social o altres organitzacions de caràcter associatiu que
actuen sense afany de lucre i amb fins de solidaritat que, segons l’avantprojecte, podrien
cooperar directament en la prestació de determinats serveis sanitaris no inclosos a la
cartera mitjançant acords de cooperació que tindrien forma de convenis singulars.
El Gabinet Jurídic Francesc Jose María aposta per la participació dels seus professionals
en la formació dels nostres companys advocats, col·laborant amb les escoles de
formació dels col·legis professionals així com de les universitats i altres institucions, i
essent un pilar important de la nostre activitat professional transmetre a les noves i
actuals generacions d’advocats el nostre coneixement i la necessitat d’un exercici
professional responsable i de qualitat, acompanyat en tot moment dels valors exigibles a
la pròpia societat.
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