ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA
21 de desembre de 2017
Les nostres 53 (+1) propostes per un país més just
Si una lliçó podem treure de la crisi econòmica que acabem de viure i de la
crisi social que encara patim és que aquesta no ha impactat en un únic
àmbit de la vida de les persones. Els efectes de la crisi, en aquella població
més vulnerable, ha afectat en múltiples llaços que les mantenien unides a la
xarxa de la seva comunitat. Ha afectat a l’ocupació i a l’accés a un habitatge
digne. Però també ha afectat a l’accés de les necessitats bàsiques com
l’alimentació o els subministraments, i a les cobertures de protecció social.
Ha malmès els nuclis familiars, dificultant als infants i adolescents un futur
professional de qualitat; la inserció laboral de majors de 45 anys; agreujant
encara més una de les faceta encara massa desconeguda com és la
feminització de la pobresa. La privació material de les famílies és cada
vegada més palpable. Aquests i molts d’altres aspectes han incidit d’una
forma clara a la salut, i en particular a la salut mental, de gran part de la
població vulnerable del nostre entorn.
El nostre sistema de benestar encara presenta molts reptes per poder fer
decréixer les desigualtats i la injustícia en la nostra població. L’objectiu
d’assolir un país socialment més just es fa encara més difícil sense un
Tercer Sector fort. Però la crisi, primer, i la situació política, aquests darrers
mesos, han posat en greu risc molts serveis i programes socials de les
entitats, amb impacte sobre milers d’usuaris vulnerables, i han posat en
evidència la fragilitat i la inestabilitat d’algunes de les modalitats de
finançament públic, com les subvencions anuals, que sostenen molts
d’aquests programes i serveis.
Ens preocupa també la greu situació del país i no podem defugir la
necessària defensa de les institucions catalanes, els drets fonamentals i el
dret que té el poble català a decidir el seu futur polític. En aquest sentit,
com a integrants de la Taula per la Democràcia, rebutgem l’aplicació de
l’article 155 i denunciem el cessament d’un Govern elegit democràticament
per la ciutadania. A més, la intervenció econòmica que patim des del
setembre ha perjudicat greument el sosteniment pressupostari de molts
programes socials de les entitats. Denunciem la judicialització de la vida
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institucional i cívica del nostre país i tornem a recordar que els conflictes
polítics només poden resoldre’s políticament, apostant per la negociació i el
diàleg. Observem amb inquietud un evident i creixent deteriorament dels
drets ciutadans d'expressió, de manifestació i de reunió. Finalment,
desitgem unes eleccions amb totes les garanties democràtiques. És per això
que la Taula del Tercer Sector exigeix la igualtat d’oportunitats per a totes
les candidatures que concorren el proper 21D, la llibertat dels presos polítics
i la llibertat de moviments del Govern de la Generalitat a l’exili.
Presentem a continuació les propostes de la Taula d’entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya per al Parlament i al Govern de Catalunya que
sorgeixin de les eleccions del proper 21 de desembre de 2017.

En polítiques socials
1.

Implementar la Renda Garantida de Ciutadania de manera que arribi
a totes les persones que en poden ser beneficiàries.

2.

Assolir la complementació de la Renda Garantida de Ciutadania amb
les rendes del treball a temps parcial.

3.

Actualitzar l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC)
tenint en compte el creixement del cost de la vida experimentat des
de l’any 2.010.

4.

Celebrar, amb caràcter anual, un plenari monogràfic del Parlament
sobre la situació de la pobresa i l’exclusió social.

5.

Reforçar les polítiques predistributives i de garantia de drets socials
en els àmbits educatiu, de l’habitatge i del mercat de treball, a fi de
frenar l’increment de les desigualtats socials.

6.

Destinar tots els nous ingressos procedents de noves figures
impositives a incrementar i reforçar les polítiques socials.

7.

Impulsar una banca pública catalana, afavorir les entitats financeres
cooperatives i comunitàries, i promoure que els bancs incrementin la
seva aportació a programes socials.

8.

Seguir avançant en la construcció d’un model d’integració social i
sanitària en el que també hi pugui contribuir el Tercer Sector Social.

9.

Reequilibrar els nivells de copagament sanitaris i socials, dotant-los
de més transparència i equitat, i corregir amb urgència els
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copagaments abusiu del sistema de la dependència. Definir,
conjuntament amb tots els agents implicats, un nou sistema de
copagament, amb paràmetres assumibles i justos.
10.

Potenciar el model d’atenció comunitària centrada en la persona que
es fonamenti en els principis de dignitat, capacitat i autonomia de la
persona de forma integral, personalitzada i transversal.

11.

Impulsar la reforma i modernització dels Serveis Socials Bàsics, a fi
d’enfortir el nivell primari i les competències dels Governs locals en
aquest àmbit.

12.

Impulsar polítiques socials que promoguin l’autonomia personal i la
vida independent de les persones amb discapacitat.

13.

Actualitzar la cartera de serveis socials, per una de més simple i
flexible, i adaptar els serveis al model d’atenció integral i centrada en
la persona. No obstant, mentre no hi hagi nova cartera, que es
revisin els mòduls dels serveis actuals

14.

Garantir l’existència de places suficients en centres residencials,
centres de dia i centres ocupacionals per a les persones amb
discapacitat, malaltia mental o addiccions

15.

Seguir ampliant el parc públic d’habitatges de lloguer social per mitjà,
entre altres, de la creació d’un fons d’inversió social, el reforç als
ajuts a les entitats socials i al suport a la rehabilitació i al lloguer.
Augmentar els ajuts econòmics i subvencions per supressions de
barreres arquitectòniques.

16.

Desenvolupar de manera urgent una nova llei que abordi la regulació
del mercat de lloguer, les reserves de sòl per habitatge protegit i les
durades de les qualificacions dels habitatges protegits, així com
l’aprovació del Pla Territorial Sectorial d’Habitatge.

17.

Avançar en la signatura de convenis amb les empreses
subministradores (especialment del sector elèctric i gasístic) per tal
d’evitar talls de subministraments bàsics i garantir el pagament del
deute a les famílies que no puguin assumir-lo.

18.

Incloure com a eix prioritari en les polítiques d’inclusió l’abordatge de
l’augment de la feminització de la pobresa, també pel que fa a les
famílies monoparentals.
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19.

Enfortir la capacitat del Tercer Sector per incorporar al mercat laboral
els col·lectius més vulnerables (dones, joves, majors de 45 anys,
persones amb discapacitat, persones nouvingudes)

20.

Establir un pla de xoc per a persones aturades de llarga durada, amb
atenció personalitzada, redirecció de les bonificacions i subvencions
cap a la contractació d'aquest col·lectiu i combinació d'ajuts
econòmics, polítiques actives i itineraris professionals per garantir la
seva protecció social.

21.

Garantir que totes les persones joves tinguin accés a la informació,
als serveis i al suport adequat, mitjançant una orientació
personalitzada i plans d’actuació individuals fets a mida, vetllant per
la seva ocupabilitat.

22.

Elaborar la Llei d’Autonomia Personal a Catalunya, conjuntament amb
tots els agents implicats, amb dotació pressupostària i recursos per al
seu desenvolupament.

23.

Avançar en l'aprovació del Decret català d'accessibilitat.

24.

Aplicar i desplegar el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció
educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, amb
la participació de tots els agents de la comunitat educativa i les
entitats de persones amb discapacitat, que permeti avançar en
l’escola inclusiva a Catalunya.

25.

Potenciar els projectes comunitaris i el treball educatiu d’entorn en
les zones i els barris socioeconòmicament més desafavorits.

26.

Aprofitar les eines que ja disposen les administracions per garantir un
major retorn social a l’impacte del turisme (ingressos provinents de la
taxa turística, plans d’ocupació, contractació pública de qualitat).

27.

Definir un Pla de sortida de presó, que uneixi i coordini els esforços
existents de l’administració de justícia, els serveis socials i les entitats
del Tercer Sector.

28.

Seguir promovent i facilitant l’acollida de persones refugiades,
sol·licitants d’asil i persones nouvingudes a causa dels conflictes
bèl·lics, la persecució política o la pobresa.

29.

Preservar el model català de treball protegit, garantint el sistema
d’ajuts als Centres Especials de Treball

Rocafort 242 bis, 2n - 08029 Barcelona
Tel. 93 310 57 07

taula@tercersector.cat
www.tercersector.cat

30.

Dissenyar i posar en marxa un pla estratègic en l'àmbit d'infància que
permeti donar la resposta adequada a la creixent arribada de infants
estrangers no acompanyats a Catalunya tot garantint-ne una atenció
integral e inclusiva.

31.

Impulsar el desplegament complet de la llei 14/2010 de drets i
oportunitats en la infància i adolescència, mitjançant decrets i
recursos econòmics associats.

32.

Augmentar els recursos destinats a la infància fins arribar a la mitja
de la UE del 2,4% del PIB.

33.

Vetllar per l’acompliment del Pacte per la Infància, a la infància a
Catalunya del 19 de juliol de 2013, continuant impulsant polítiques
integrals que tinguin en compte la perspectiva dels infants i
adolescents, garantint nous espais per la construcció del seu present i
futur.

34.

Garantir que l’acció de Govern en relació a la infància sigui
transversal, d’una manera particular coordinant les estratègies i
l’acció dels Departaments d’Ensenyament, Treball, Afers Socials i
Família, Immigració, Salut, Habitatge.

35.

Promoure polítiques de foment de la participació dels infants en tots
els àmbits que els hi afecten.

36.

Garantir l’accés a les activitats de lleure educatiu, culturals i
esportives, més enllà de l’horari lectiu, amb programes de suport o
preus públics bonificats que ajudin a que cap infant i adolescent
quedin exclosos, tot promovent el valor del lleure com a dret dels
infants. Recuperar el nivell d’ajuts a les entitats de lleure de l’any
2011.

37.

Descentralitzar i territorialitzar els serveis de prevenció, d'atenció i
protecció de la infància i disposar de programes específics suficients.

En les relacions amb el Tercer Sector
38.

Millorar el marc legal del Tercer Sector Social per garantir polítiques
de suport al sector i el seu reconeixement efectiu per part de les
institucions.

39.

Elaborar i aprovar un nou pla de suport al Tercer Sector Social, amb
mesures concretes de foment i enfortiment del sector.
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40.

Incorporar al Tercer Sector com a sector generador d’activitat
econòmica que es pugui beneficiar de les actuacions de suport a
l’economia social i, en general, a l’activitat productiva.

41.

Impulsar el desplegament de la nova modalitat dels concerts socials i
ocupacionals, passant de subvenció a concert els serveis de titularitat
pública que encara s’estan pagant a les entitats en forma de
subvenció.

42.

Passar de subvenció anual a plurianual les convocatòries per a serveis
i programes que són de continuïtat (inserció laboral, àmbit
penitenciari, etc.).

43.

Agilitzar i normalitzar el calendari de convocatòries, resolucions i
pagaments a les entitats, en especial de subvencions, promovent que
siguin previs a l’execució dels projectes.

44.

Permetre
que a
les
subvencions
s’introdueixin
subvencionables com els interessos bancaris.

45.

Establir criteris a les bases reguladores de les subvencions que
dificultin situacions d’inseguretat jurídica que comporten a vegades el
reintegrament de les quanties atorgades.

46.

Incrementar els volums de reserva de contractació al foment
d’objectius socials i de reserva per a centres especials de treball, en
les contractacions de la Generalitat.

47.

Donar facilitats a les entitats, especialment les més petites, per al
compliment de les obligacions de la Llei de Transparència.

48.

Entrada de la Taula del Tercer Sector al Consell de direcció del
“Servei d’Ocupació de Catalunya” (SOC).

49.

Campanya anual perquè els ciutadans i el sector privat incrementin la
seva col·laboració amb les entitats del Tercer Sector Social.

50.

Instrumentar mecanismes que estimulin la inversió privada en
projectes de les entitats socials.

51.

Desenvolupar i consolidar el nou sistema de repartiment del tram
autonòmic dels fons de la casella del 0,7% de l’IRPF per a finalitats
socials.
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52.

Seguir reclamant a l’Estat la fi al tractament discriminatori de les
entitats socials en els procediments de contractació pública a causa
de l’IVA.

53.

Impulsar la innovació en l’àmbit de la intervenció social i la
introducció de les noves tecnologies en els serveis i programes socials
de les entitats.

En relació a la situació política
54.

Exigir la recuperació de l’autogovern de Catalunya i la finalització de
la intervenció econòmica de les finances de la Generalitat, l’aplicació
de l’article 155 de la Constitució Espanyola i la judicialització de la
política catalana.

Rocafort 242 bis, 2n - 08029 Barcelona
Tel. 93 310 57 07

taula@tercersector.cat
www.tercersector.cat

