ACTA DE LA 41a ASSEMBLEA GENERAL
Dia: 15 de desembre de 2016
Hora: 16h00
Lloc: C/ Rocafort, 242 bis - Barcelona
ASSISTENTS
1. Càritas Catalunya: Alberto del Pozo
2. COCARMI: Josep Giralt
3. COHABITAC: Josep Maria Gasol
4. Coordinadora de comunitats terapèutiques i pisos de reinserció per a
drogodependents: Mercè Cervantes, Maite Tudela
5. Confederació ECOM: Antonio Guillén, Marta Obdulia.
6. Consell Territorial ONCE Catalunya: Enric Botí, Jordi Montoliu.
7. Creu roja Catalunya: Enric Morist, Adolf Díaz
8. DINCAT: Pepa Muñoz.
9. Entitats catalanes d’acció social: Sònia Fuertes, Amparo Porcel.
10. Escoltes Catalans – Fundació Josep Carol: Elena Gonzàlez
11. Federació catalana d’entitats contra el càncer: Clara Rosàs
12. Federació catalana d’entitats d’ajuda al drogodependent: Felisa Pérez
13. Federació catalana de donants de sang de Catalunya: Marc Ibars
14. Federació catalana de voluntariat social: Jordi Balot
15. Federació d’entitats amb projectes i pisos assistits: Ana Villa
16. Federació d’entitats d’atenció a la infància i a l’adolescència: Josep
Rodríguez
17. Federació d’entitats d’atenció a la tercera edat: Montserrat Falguera
18. Federació d’entitats de paràlisi cerebral de Catalunya: Mercè Batlle
19. Federació d’organitzacions catalanes de gent gran: Pilar Rodríguez,
Marta Cuezvas
20. Federació Voraviu: Jordi Pascual, Marta Cid
21. Federación de entidades latinoamericanas de Catalunya:

Javier

Bonomi
22. Fòrum d’iniciatives assistencials i de gestió en salut mental a
Catalunya: Enric Arqués, Immaculada Pinar
23. Fundació catalana de l’esplai: José Antonio Ruiz
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24. Fundació Pere Tarrés: Jesús Delgado
25. Minyons escoltes i guies de Catalunya - Fundació Josep Sans: Núria
Montanyà
26. Moviment laic i progressista: Oriol Illa
27. Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu: Manel Lecha
28. Sectorial de cooperatives d’iniciativa social: Joan Segarra
29. UNICEF: Quima Oliver
VOTS DELEGATS
30. Federació d’Associacions de Familiars de malalts d’Alzheimer

PERSONES CONVIDADES
-

Equip tècnic: Toni Codina, Anna Albareda, Rai Barba, Anna Martínez,
Soledad Rodríguez.

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA
1. Associació catalana de llars de salut mental
2. Federació d’associacions de persones adultes – FACEPA
3. Federació Salut Mental Catalunya
4. Federació catalana de la Unió democràtica de pensionistes
5. Federació d’associacions de gent gran de Catalunya

1. Benvinguda i nomenament dels dos interventors d’acta
Es dóna la benvinguda als assistents, i la secretària demana dues persones que
actuïn com a interventores d’acta. S’ofereixen voluntàriament les dues persones
següents:
-

Adolf Díaz – Creu Roja Catalunya

-

Marc Ibars – Federació de Donants de Sang
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2. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior
La secretària demana si hi ha algun comentari respecte l’acta de l’Assemblea
anterior del 14 de juliol de 2016, que ja ha estat validada pels dos interventors
d’acta i per la mateixa secretària. No havent-hi comentaris, es procedeix a la
votació.
 Acords


Aprovar l’acta de l’Assemblea anterior (per unanimitat de 38 vots
presents)

3. Informe de gestió del segon semestre de 2016
El president presenta les principals activitats realitzades durant el segon semestre
del 2016, alhora que destaca que durant tot l’any hem fet 3 Assemblees, 25
reunions de Junta Directiva i Permanent, i 76 reunions dels 10 grups de treball que
tenim.
En relació al segon semestre de 2016, fa referència a la reunió del nostre Consell
Assessor sobre fiscalitat i Tercer Sector, i que hem fet passos en la millora dels
procediments interns: reunions de Junta monogràfiques sobre el tema, i reunions
dels vicepresidents amb acompanyament d’un consultor per avançar en la millora
d’estandaritzar els procediments interns. Ja s’han començat a implementar algunes
millores.
A nivell d’interlocució política, ens hem reunit amb diversos Consellers/es: Salut,
Empresa i Coneixement, Vicepresidència i Economia, i Justícia. I hem participat en
reunions de diferents òrgans com són: Comissió de seguiment dels acords del Ple
del Parlament sobre emergència social, Taula d'emergència en l'àmbit de l'habitatge
i la pobresa energètica, Consell General de Serveis Socials, Nova Estratègia per
combatre

el

sensellarisme,

Taula

de

Ciutadania

i

Immigració,

Consell

de

l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, Consell de Ciutat, Consell de
Seguretat, i Consell Turisme i Ciutat, de l’Aj.de BCN, etc. En el conjunt del 2016
hem participat en 166 reunions d’òrgans de participació.
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Durant l’any hem mantingut 67 reunions institucionals, i hem signat 4 acords de
col·laboració: amb el Dept. Justícia per la reinserció postpenitenciària, amb els
Depts de Vicepresidència i el de Governació, per a la cessiò a entitats socials dels
pisos procedents d’Herències intestades, amb la Direcció General d’economia social
per al desenvolupament de diverses de les mesures del Pla de Suport, i amb el
Comissionat d’economia social i solidària de l’Ajt. BCN per a diverses activitats
d’enfortiment del Tercer Sector Social.
Hem fet aportacions a diferents iniciatives legislatives: a la llei de mesures de
protecció pel dret a l’habitatge, a l’avantprojecte de llei d’universalitazació de
l’assistència sanitària, avantprojecte de llei de mesures de protecció del dret a
l’habitatge, Llei d’acompanyament als pressupostos de la Generalitat, Avantprojecte
de llei catalana de contractació pública de serveis a les persones. A més, hem
demanat

al

DTASF

una

reunió informativa sobre

el

pressupost

2017

del

Departament, presentat al Parlament. Ens han assegurat que ens convocaran en les
properes setmanes. D’altra banda, també estem preparant aportacions al projecte
de nova Llei de Contractació Pública de l’Estat
En el marc de la línia estratègica d’enfortiment del sector, el 25 de juliol vam signar
el Pla de Suport al Tercer Sector Social amb el President Puigdemont. Des
d’aleshores hem participat en 3 reunions de la Comissió de Seguiment. En el marc
d’aquest Pla, hem endegat diverses actuacions amb el suport econòmic de la
Direcció General d’Economia Social, de les que destaquen un encàrrec a IVALUA
sobre la metodologia per avaluar l’impacte social del Tercer Sector, i un encàrrec a
l’IERMB per analitzar la contractació pública dels principals ajuntaments de
Catalunya.
A més, amb el suport del Comissionat d’Economia Social i Solidària de l’Ajuntament
de Barcelona, també hem endegat diverses actuacions per l’enfortiment del nostres
sector, entre les que destaquen: Una enquesta sobre els impactes del Turisme en
les entitats socials de Barcelona, i un estudi sobre la responsabilitat del Tercer
Sector en l’impuls de l’atenció integrada social i sanitària.
En projecció externa, hem organitzat diverses jornades i actes: 2 nous Debats
Catalunya Social, l’acte amb motiu del Dia Internacional contra la Pobresa, el I
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Congrés de Pobresa energètica, un curs del CCCB sobre desigualtats, el M4social
day, i la col·laboració en la jornada “Una contractació pública més transparent i més
social”. A més, durant aquest 2n semestre els membres de la Junta han fet
ponències en 18 jornades, i hem genera més de 140 impactes en els mitjans de
comunicació.
A continuació dóna la paraula a la vocal de la Junta Marta Obdulia, perquè presenti
la situació de Finan’3. Marta Obdulia explica que a partir d’una proposta del grup de
finançament es va crear, al 2013, la cooperativa Finan’3. La Taula va ser-ne una de
les entitats fundadores, juntament amb altres 15 federacions i entitats que avui
conformen els socis de la cooperativa. Durant els seus dos anys de funcionament la
cooperativa

no

ha

assolit

els

principals

objectius

que

s’havia

proposat,

principalment la creació d’un fons econòmic solidari al servei de les entitats amb
dificultats per accedir a finançament extern. I alhora el pla per a la seva
sostenibilitat econòmica a partir del 2018, que estava molt vinculat al punt anterior,
ha esdevingut inviable. Davant de la situació les 16 entitats sòcies de la cooperativa
han pre-acordat el cessament d’activitats i posterior dissolució. Destaca que la
cooperativa no té deutes i el tancament permetrà retornar el capital a les 16
entitats sòcies (650 euros x entitat). Queda pendent que l’Ajuntament de Barcelona
pagui la part de subvenció compromesa per 2016.
A continuació se li dóna la paraula a la secretària Pepa Muñoz, que presenta l’estat
del procés de constitució d’una futura Cambra de l’Economia Social. Explica
l’evolució dels treballs des del setembre de 2015, l’ampliació del grup de
plataformes impulsores, la redacció dels Estatuts, i la incorporació de diverses
propostes formulades per entitats sòcies de la Taula, com un esment explícit als
Centres Especials de Treball, i incloure la figura de les ‘entitats de dret públic’ com
una de les possibles fórmules jurídiques de les empreses i organitzacions de
l’economia social.
Tot seguit, el president comenta que en els propers dies serem convocats a la
reunió al Parlament del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, i que darrerament des de
les institucions democràtiques se’ns està demanant donar-los el nostre suport
davant del procés de judicialització que s’està vivint, i que desitjaria comptar amb
l’opinió de les entitats presents a l’Assemblea.
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A continuació el vocal Jordi Pascual explica l’estat del projecte m4social, i dóna
entrada a la projecció d’un video-resum de l’activitat “m4Social Day” que es va
realitzar el 24 de novembre a l’auditori de Barcelona Activa.
Posteriorment, el vocal Jesús Delgado explica la situació del projecte de nova llei de
contractes que el Govern central ha presentat al Congrés dels Diputats, i quines són
les principals preocupacions que com a Tercer Sector tenim i hauríem de fer
incidència política. Comenta que estem treballant en la redacció de propostes
d’esmenes per als grups parlamentaris, i que ho fem en coordinació amb altres
plataformes del Tercer Sector estatals i autonòmiques.
A continuació es dóna la paraula a les entitats membres. L’Enric Botí de l’ONCE
felicita la Taula per l’impuls del projecte ‘m4social’ i demana que no s’oblidi de tenir
en compte l’accessibilitat en tots els àmbits del projecte.

4. Aprovació, si s’escau, de l’ingrés de la Federaciò d’Empreses d’Inserció
de Catalunya (FEICAT) com a nova entitat sòcia
La secretària Pepa Muñoz explica que la Junta Directiva ja ha aprovat l’ingrés de la
Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya (FEICAT), i demana al seu secretari
general, el Sr. Albert Alberich, que presenti l’entitat.
El Sr. Albert Alberich explica que representen 40 Empreses d’inserció, pràcticament
totes les que hi ha actives a Catalunya en aquests moments, i que la major part
han estat impulsades per entitats socials de la Taula i que, per tant, són plenament
coneixedors de la tasca que es fa des de la Taula. També recorda que les empreses
d’inserció ja formaven part de la Taula en la seva etapa fundacional i que, per tant,
la participació a la Taula era una assignatura pendent després dels canvis legals i
de fusió de federacions que es van produir fa deu anys.
Sense cap comentari, es procedeix a la votació.
 Acords


Aprovar l’ingrés de FEICAT com a entitat sòcia de la Taula (per
unanimitat de 44 vots presents)
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5. Aprovació, si s’escau, del pla d’actuació i del pressupost per a l’any
2017
El Director General, Toni Codina, presenta el Pla d’actuació de l’any 2017. Destaca
que les línies estratègiques i els objectius corresponen als del conjunt del període
2016-2018 aprovats per l’Assemblea General de l’any passat. Pel que fa les
activitats, s´hi esmenten aquelles que ja han estat aprovades, i en d’altres casos
són calaixos en què la Junta haurà acabar de decidir amb quines activitats es
concreten.
En Jordi Balot de la FCVS comenta que hi ha diverses entitats afectades per una
disminució de les subvencions de l’IRPF, i que seria bo dimensionar-ho i fer alguna
acció conjunta. Se li respon que s’ha demanat al Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies una anàlisi sobre el que han rebut les entitats catalanes per al
2017.
A continuació el tresorer, Joan Segarra, presenta la previsió de tancament pel 2016
i el pressupost pel 2017. Destaca que no hi ha hagut desviacions importants en cap
activitat i, per aquest motiu, es preveu tancar l’exercici a final d’any amb un valor
molt semblant al previst en el pressupost: 10.273 € positius. Destaca el resultat de
l’activitat del V Congrés, que s’ha ajustat a les previsions. Aquest resultat positiu
serà semblant al dels darrers exercicis, i ens permetrà seguir incrementant la
nostra solvència i el fons social.
A nivell d’ingressos, explica que han estat de 824.910 €, un 47% superiors als que
havíem pressupostat, principalment per l’obtenció de quatre noves subvencions en
el transcurs de l’any. L’increment de la despesa vinculada a aquestes noves
subvencions s’ha traduït en nombrosos encàrrecs externs. Per això la partida de
serveis professionals s’ha multiplicat per quatre.
La plantilla de l’equip tècnic s’ha mantingut en 6 persones, i el novembre s’hi ha
incorporat per sis mesos una altra persona subvencionada pel programa de
Garantia Juvenil.
Pel què fa al pressupost 2017, es preveu un resultat positiu de 10.378 € per al final
de l’exercici 2017, semblant al dels darrers exercicis, a fi de seguir incrementant la
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nostra solvència i el fons social de la institució. El volum global d’ingressos previst
(721.752 €) és inferior en un 18% al de 2016, en part perquè incloïa el V Congrés.
A més de l’activitat ordinària, totes les altres despeses estan relacionades amb les
activitats compromeses en les subvencions i convenis obtinguts, a excepció d’una
bossa de 10.000 € per a noves necessitats que puguin sorgir en el transcurs de
l’any.
Sense cap comentari al respecte, es procedeix a la votació del Pla d’Actuació 2017 i
del pressupost 2017.
 Acords


Aprovar el Pla d’actuació pel 2017 (per unanimitat de 45 vots presents)



Aprovar el Pressupost pel 2017 (per unanimitat de 45 vots presents)

6. Propostes per a la millora de l’organització i el funcionament
Els vicepresidents Sònia Fuertes i Enric Morist presenten els passos que s’han dut a
terme des de la Junta per millorar l’organització i el funcionament interns, sobre la
base de les consideracions exposades en la darrera Assemblea General. A curt
termini l’objectiu és fer fitxes de descripció de funcions, i a mig termini fer-ne un
manual

de governança. En

comunicació cal

aprofundir

el

posicionament i

l’estratègia a seguir.
A nivell de comunicació interna, cal acordar com ens comuniquem amb les entitats
sòcies, els grups de treball i la Junta Directiva. També caldrà avançar en com
gestionem la participació en els òrgans externs dels quals formem part, proveïdors,
política d’aliances, etc.
La Pilar Rodríguez de FOCAGG pregunta com podran fer seu tot aquest procés les
entitats que no són de la Junta Directiva.
En Javier Bonomi de FEDELATINA comenta que és important que el que fa la Taula
tingui connexió amb les necessitats de les entitats. En el cas d’immigració comenta
que la Taula hauria de tenir un discurs estratègic i dinamitzar més el grup
d’immigració.
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L’Enric Morist respon destacant que el que s’està fent ara és intentar reordenar tota
l’organització, així mateix, considera interessant la idea de reprendre el grup
d’immigració. S’explica que a cada Assemblea General es farà retorn a les entitats
dels avenços que es vagin fent.

7. Debat i propostes per a l’actualització del conveni signat al 2010 amb
La Confederació
El president Oriol Illa explica la situació actual de les relacions amb La
Confederació, i que ens hem proposat actualitzar el conveni signat al 2010, que es
va enviar amb la documentació de l’Assemblea. Demana als assistents si tenen
aportacions a fer al text del conveni, però no havent-hi cap proposta es passa al
següent punt.

8. Informació sobre l’impuls d’una estratègia i un pla d’acció per a
l’evolució cap a models d’atenció més comunitaris
El vocal Jordi Pascual explica el document que fou enviat amb la convocatòria de
l’Assemblea, en el qual s’hi exposen els antecedents i gènesi del projecte, el grup
de treball creat fa un any i mig amb la participació de le federacions de la Taula, el
debat en el V Congrés, el marc europeu, la definició dels objectius de l’estratègia a
desenvolupar, els passos donats per garantir la col.laboració del Govern, l’encàrrec
realitzat l’octubre a la Fundació Pere Tarrés, i els passos donats per trobar la
institució o consultora que ens faci els treballs d’elaboració de l’estratègia i pla
d’acció. Sobre aquest últim punt comenta que la darrera Junta va aprovar
encarregar-ho a la Fundació Institut Cerdà, pels motius que s’exposen en el
document, i que la proposta incorpora totes les millores i modificacions sobre la
proposta inicial que havia sol.licitat la Junta.
A continuació s’obre un torn de paraules, en el que hi ha diverses intervencions.

9

Amparo Porcel d’ECAS comenta que un canvi així implicaria canvis legislatius que
caldria tenir en compte, i pregunta a quins ens referim quan parlem de ‘col·lectius’.
En Jordi Pascual diu que està previst identificar tots els canvis legislatius i
normatius que caldrà fer, i sobre els col·lectius, es treballarà sobre aquells que
demanin les federacions membres. Destaca que un dels objectius és que el nostre
país acabi prioritzant la inversió pública mitjançant fons europeus en la millora de
l’atenció a les persones abans que altres inversions, tal i com ja es fa en d’altres
països europeus.
La Montserrat Falguera de FEATE comenta que en l’àmbit de la gent gran és on s’ha
avançat menys, i la realitat és que si posem la persona gran al centre sempre
preferirà ser atesa a casa. Hi ha petites experiències exitoses de treball comunitari
amb gent gran al territori, i seria bo que aquestes experiències es visualitzin. En
Jordi Pascual agraeix el comentari que comparteix plenament, ja que un dels
objectius és identificar el que ja s’està fent bé a Catalunya.
L’Enric Arqués de Fòrum Salut Mental destaca que hi ha molt bones experiències
locals però no s’ha desenvolupat una normativa al respecte. És fonamental
generalitzar aquestes experiències i modificar la normativa perquè ho permeti.
Sense més comentaris, es dóna el punt per tancat.

9. Precs i preguntes
El president Oriol Illa reprèn la qüestió que ha anunciat a l’inici de l’Assemblea, en
la que explica que les institucions ens estan demanant que ens posicionem sobre la
judicialització de la política. Es genera un debat entre els assistents. Algunes
persones comenten que són temes que no han tractat en les seves pròpies entitats
i que, per tant, no saben què traslladar. Altres comenten que la qüestió té a veure
amb els drets socials i democràtics i que, per tant, la Taula ha de fer costat a les
nostres institucions democràtiques. Es comenta també que fa dos anys es va
aprovar a l’Assemblea General l’adhesió de la Taula al Pacte Nacional pel Dret a
Decidir. El president comenta que no podrà assistir a l’acte d’aquesta nit de suport
a la Presidenta del Parlament, però sí que assistirà a la reunió del Pacte Nacional
pel Dret a Decidir prevista per divendres al Parlament.
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I sense més comentaris, finalitza la reunió a les 18h30

Adolf Díaz

Marc Ibars

Interventor 1

Interventor 2

Pepa Muñoz

Oriol Illa

Secretària

vist-i-plau del president
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