Aprovat en la 41a Assemblea General
15 de desembre de 2016

Pla d’actuació 2017
D’acord amb les línies estratègiques 2016-2018 aprovades per l’Assemblea
General del 17.12.2015, exposem a continuació quines seran les principals
activitats que proposem que desenvolupi la nostra institució durant l’any 2017.

1. Un model polític i econòmic socialment més just
Defensarem les transformacions necessàries de l’actual model polític i econòmic
perquè esdevingui socialment més just, equitatiu, solidari i cooperatiu, i perquè
compti amb polítiques predistributives més eficaces per actuar sobre les causes
estructurals, prevenir la reproducció de les desigualtats i garantir la igualtat
d’oportunitats.
Objectius i principals actuacions de l’any 2017:
1.1. Promoure i participar en espais de debat i reflexió sobre la millora de
l’actual model polític i econòmic.
1.1.1. Realitzar debats interns al voltant de la millora de l’actual
model polític i econòmic: Assemblees, Consells Assessors,
Juntes Directives, diversos grups de treball, jornades i
reunions internes sobre temes específics.
1.1.2. Participar i/o intervenir en jornades i debats d’altres
institucions sobre aquests temes
1.1.3. Promoure i/o convocar actes oberts de debat i reflexió sobre
aquests temes: debats Catalunya Social, cursos de la
CUIMPB...
1.1.4. Seguir participant al CTESC i en altres òrgans i institucions
de caràcter general per aportar-hi el nostre punt de vista
sobre la millora del model polític i econòmic: Consell Turisme
i Ciutat, Junta de Seguretat, Pla de Salut Pública, Pla
Estratègic Metropolità...
1.2. Posicionar-nos públicament en relació a propostes i iniciatives
encaminades a millorar el model polític i econòmic actual i a enfortir les
polítiques predistributives.
1.2.1. Elaborar i divulgar documents que reflecteixin el nostre
posicionament: Manifest del Dia Internacional contra la
pobresa, Dossiers Catalunya Social, propostes als partits
polítics...
1.2.2. Adherir-nos a iniciatives i manifestos que estiguin en
concordança amb els nostres plantejaments.
1.2.3. Realitzar estudis i jornades de debat que contribueixin a
millorar l’actual model polític i econòmic: polítiques
d’habitatge,
propostes
sobre
fiscalitat,
impactes
i
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interelacions de l’activitat turística amb el Tercer Sector
Social...
1.2.4. Emetre notes de premsa o fer rodes de premsa per
expressar
el
nostre
posicionament
sobre
millores
relacionades amb el model polític i econòmic actual.
1.2.5. Publicar articles d’opinió i/o fer declaracions davant dels
mitjans de comunicació en relació a qüestions d’actualitat
relacionades amb el model polític i econòmic.
1.3. Contribuir a enfortir i millorar el conjunt de l’Economia Social i la seva
aportació a una economia i un mercat de treball més justos,
democràtics i equitatius.
1.3.1. Estrènyer les relacions i la col·laboració amb els altres actors
rellevants de l’economia social a Catalunya
1.3.2. Contribuir a la culminació del procés endegat per a
l’articulació del conjunt dels actors de l’economia social de
Catalunya
1.3.3. Participar activament en els espais i iniciatives impulsats per
la Direcció General d’Economia Social, Tercer Sector,
Cooperatives i Autoempresa de la Generalitat; i pel
Comissionat d’Economia Social i Solidària de l’Ajuntament de
Barcelona.

2. Un sistema de benestar més avançat
Proposarem l’enfortiment legal dels drets socials, i una major inversió en
programes i serveis públics universals per augmentar l’eficàcia redistributiva del
nostre sistema de benestar i la seva capacitat per garantir i fer efectius els
drets de tots els ciutadans.
Objectius i principals actuacions de l’any 2017:
2.1. Analitzar de forma permanent l’evolució de la realitat social per detectar
les mancances del marc legal i les ineficàcies dels mecanismes
redistributius i del sistema de benestar.
2.1.1. Recollir a través dels nostres grups de treball interns l’anàlisi
que fan les nostres entitats sobre les mancances del marc
legal i les ineficàcies del sistema de benestar
2.1.2. Realitzar jornades de debat o encarregar informes d’experts
quan ens sigui necessari anar més a fons en determinats
temes: renda garantida de ciutadania, nova fiscalitat...
2.1.3. Aprofundir en les vies de col·laboració amb el món del dret
que ens ofereix el conveni amb el Consell de l’Advocacia:
cicle de seminaris d’orientació legal sobre el dret a
l’habitatge.
2.1.4. Mantenir el diàleg, la complicitat i la col·laboració amb els
altres agents socials i els moviments socials.
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2.1.5. Analitzar de forma permanent el grau d’acceptació i de
compliment de les nostres propostes per part de partits,
governs i administracions
2.2. Proposar millores i reformes en relació al marc legal, a la fiscalitat i als
programes i serveis públics universals (prestacions, serveis socials,
sanitat, habitatge, educació...) perquè augmentin la seva eficàcia
redistributiva.
2.2.1. Seguir recollint i divulgant les propostes de les entitats del
Tercer Sector Social sobre temes socials específics, per mitjà
dels debats Catalunya Social, cada dos mesos.
2.2.2. Canalitzar les inquietuds i propostes de les entitats en relació
a aquestes qüestions per mitjà dels òrgans consultius de les
diverses Administracions dels quals formem part, i de la
interlocució que mantenim habitualment amb el Govern i
amb els partits.
2.3. Impulsar i defensar que els drets socials adquireixin el mateix grau
d’efectivitat, garantia i protecció que els sanitaris o educatius, i les
transformacions necessàries del sistema de benestar per fer-ho possible.
2.3.1. Seguir defensant i reclamant que el Govern faci passos
efectius cap a l’atenció integrada social i sanitària, i impulsar
un compromís més gran del Tercer Sector Social envers
aquest objectiu: sensibilització i formació, intercanvi de
bones pràctiques, impuls d’experiències innovadores...
2.3.2. Contribuir a impulsar una revisió del model de copagament
dels serveis socials, perquè esdevingui més just i equitatiu
en relació a altres drets socials.
2.3.3. Seguir reclamant un parc d’habitatges de lloguer social
suficient, i lleis i polítiques públiques que garanteixin el dret
a l’habitatge i als subministraments bàsics a tota la població,
especialment a la més vulnerable.

3. Un Tercer Sector Social més reconegut i influent
Impulsarem els valors, la visibilitat i el discurs públic del nostre sector per
guanyar suport social, reconeixement institucional, capacitat d’incidència i un
major reconeixement de la contribució de les entitats socials de Catalunya al
progrés social, l’aprofundiment de la democràcia i la millora dels serveis públics.
Objectius i principals actuacions de l’any 2017:
3.1. Fer més visibles els valors i l’aportació del Tercer Sector Social al
progrés social, l’aprofundiment de la democràcia i la millora dels serveis
públics.
3.1.1. Realitzar la nostra campanya anual de comunicació per mitjà
d’insercions publicitàries gratuïtes
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3.1.2. Fomentar un reconeixement més gran del nostre sector per
part dels principals mitjans de comunicació: esmorzars de
comunicació, relacions bilaterals, tasca del gabinet de
premsa...
3.1.3. Aconseguir un increment continuat de la nostra presència als
mitjans de comunicació i a les xarxes socials
3.1.4. Realitzar un diagnòstic expert que ens aporti elements de
reflexió per a la millora de la nostra comunicació externa.
3.2. Enfortir el discurs, la projecció i la presència pública de la Taula, i la
seva participació i visibilitat en espais i actes institucionals.
3.2.1. Fer-nos presents en tots els actes institucionals rellevants als
quals siguem convidats, en tot el territori
3.2.2. Realitzar activitats arreu del territori i donar suport als
delegats/des territorials
3.2.3. Seguir millorant el nostre butlletí mensual i incrementant-ne
el nombre de subscriptors
3.3. Fomentar la solidaritat, el compromís cívic, el voluntariat i el suport de
la ciutadania, de les empreses i de les institucions al Tercer Sector
Social.
3.3.1. Seguir contribuint a la funció educativa del Servei Comunitari
de l’ESO i al seu impacte positiu en les entitats socials que hi
participen.
3.3.2. Seguir desenvolupant les potencialitats del mapa d’entitats
socials, per mitjà de la realització d’un cens més exhaustiu
de les entitats existents i de la creació d’una aplicació per a
dispositius mòbils.
3.3.3. Donar continuïtat al nostre suport a la campanya Giving
Tuesday si es demostra que això té un impacte positiu sobre
les nostres entitats membres.

4. Una cooperació més intensa i eficaç amb les
Administracions Públiques
Promourem i defensarem una aliança més estreta i eficaç del Tercer Sector
Social amb les Administracions Públiques, un model de governança en el qual el
nostre sector hi adquireixi un lloc més actiu i preeminent, i un sistema de
cooperació per a la prestació de serveis públics més eficient.
Objectius i principals actuacions de l’any 2017:
4.1. Intensificar i aprofundir el diàleg i la col·laboració de la Taula amb totes
les Administracions Públiques del país.
4.1.1. Interlocució permanent amb el Parlament i el Govern
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4.1.2. Interlocució amb les quatres diputacions, els consells
comarcals i els ajuntaments, amb el suport dels delegats/des
territorials
4.1.3. Interlocució amb el Síndic de Greuges i la Síndica de
Barcelona.
4.2. Defensar un model de governança en el qual el Tercer Sector Social
adquireixi un lloc més actiu i preeminent
4.2.1. Mantenir la interlocució estable i interdepartamental amb el
Govern, liderada pel departament de la Presidència, en el
marc del Pla de Suport.
4.2.2. Establir una estratègia per aconseguir participar en espais
rellevants en els quals encara no hi som presents: Consell de
Direcció del SOC, Comissió de seguiment de la RMI...
4.3. Impulsar un model de cooperació públic-social més avançat, que
garanteixi serveis de qualitat i que permeti una major i millor
participació del Tercer Sector Social en la prestació de serveis públics.
4.3.1. Incidir activament en el procés de transposició de les
directives europees de contractació; d’elaboració i aprovació
de la nova llei catalana de contractes de serveis a les
persones; i de desplegament dels nous concerts socials i
ocupacionals.
4.3.2. Seguir reclamant a totes les Administracions que els
concursos públics de serveis a les persones garanteixin la
qualitat dels serveis i la participació del Tercer Sector Social,
i que compleixin el Codi de Bones Pràctiques signat el
desembre de 2015.
4.3.3. Conèixer més a fons les pràctiques contractuals de les
Administracions, per mitjà d’estudis, dictàmens i jornades de
debat i de treball.
4.3.4. Mantenir un treball compartit i coordinat amb la Confederació
en aquests temes.

5. Unes entitats i un sector més eficients i innovadors
Defensarem un marc legal, laboral, jurídic i de finançament que faciliti i
enforteixi l’activitat de les entitats del Tercer Sector Social, i impulsarem la
millora contínua de les entitats i l’eficiència i la innovació del sector en àmbits
estratègics per donar un millor servei a la societat.
Objectius i principals actuacions de l’any 2017:
5.1. Analitzar de forma permanent l’evolució del Tercer Sector Social
5.1.1. Realitzar una nova edició del nostre estudi anual sobre
l’evolució del Tercer Sector Social
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5.1.2. Conèixer i analitzar les xifres de participació del Tercer
Sector Social en la contractació pública, i l’impacte en el
sector de les polítiques públiques de reserva i compra social.
5.2. Impulsar millores legals, laborals, jurídiques i de finançament que
facilitin i enforteixin l’activitat de les entitats
5.2.1. Incidir activament en l’elaboració de les futures lleis
catalanes de foment de l’associacionisme; i llei de l’economia
social.
5.2.2. Seguir vetllant i actuant per aconseguir el pagament sense
retards de les Administracions a les entitats del sector
5.2.3. Identificar les subvencions de la Generalitat que haurien de
passar a ser pluriennals perquè sostenen serveis a les
persones de continuïtat.
5.2.4. Seguir exigint una participació justa en els fons del 0,7% de
l’IRPF i el traspàs de la seva gestió als governs autonòmics.
5.2.5. Demanar la millora de la legislació de mecenatge
5.3. Reclamar polítiques públiques de suport al Tercer Sector Social.
5.3.1. Realitzar un seguiment permanent i participatiu del procés
de desenvolupament de les 32 mesures establertes en el III
Pla de Suport.
5.4. Promoure actuacions que contribueixin a la millora contínua, l’eficiència i
la innovació del nostre sector en àmbits estratègics.
5.4.1. Definir i elaborar, de forma participativa amb totes les
federacions, i amb la complicitat i suport del Govern, una
estratègia transversal per a l’evolució dels models d’atenció
del Tercer Sector Social cap a models de base més
comunitària, en sintonia amb l’estratègia Europa 2020.
5.4.2. Definir i elaborar de forma participativa amb totes les
federacions, una metodologia per a l’avaluació de l’impacte
dels programes i serveis del Tercer Sector Social.
5.4.3. Impulsar l’elaboració d’un marc de referències ètiques de la
Taula i del conjunt del Tercer Sector Social.
5.4.4. Seguir contribuint a facilitar el compliment de les noves
obligacions de transparència per part del Tercer Sector Social,
i actuar com una institució exemplar en aquesta qüestió.
5.4.5. Impulsar la innovació tecnològica i la transformació digital
del Tercer Sector Social, per mitjà del projecte m4Social i
d’altres iniciatives que posin la tecnologia al servei de la
millora de les nostres entitats.
5.4.6. Desenvolupar el projecte “La finestra d’innovació” per
promoure l’intercanvi d’experiències innovadores en el Tercer
Sector Social.
5.4.7. Seguir incidint perquè les Administracions i els grans
tenidors posin més habitatges buits a disposició de les
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necessitats de les entitats, i fer efectiva la distribució al
sector d’aquests habitatges amb el suport d’Hàbitat3.
5.4.8. Proposar al Govern que dugui a terme “compres públiques
d’innovació” cofinançades amb fons europeus, que
contribueixin a la millora, l’eficiència i la innovació del Tercer
Sector Social.
5.4.9. Seguir impulsant la internacionalització del Tercer Sector
Social en col.laboració amb ACCIÓ: suport a entitats,
missions, accés a fons europeus...

6. Una institució capaç d’assumir nous reptes
Impulsarem l’enfortiment de les capacitats de la Taula, una millor articulació
amb les altres institucions del sector i l’aprofundiment de la participació interna,
a fi que pugui assumir les línies estratègiques de la institució i els nous reptes
que les entitats del sector ens plantegen.
Objectius i principals actuacions de l’any 2017:
6.1. Impulsar un enfortiment de les capacitats organitzatives, humanes i
econòmiques de la Taula.
6.1.1. Impulsar i dinamitzar la PINCAT i tots els grups interns de
treball acordats per la Junta Directiva
6.1.2. Seguir celebrant dues reunions anuals del Consell Assessor
6.1.3. Seguir buscant finançament públic o privat per ampliar el
pressupost ordinari i/o poder realitzar els projectes
estratègics que s’hagin acordat
6.1.4. Mantenir el nombre de professionals de l’equip tècnic, i
incorporar-hi temporalment altres professionals si hi ha
projectes concrets que ho necessiten i el finançament
obtingut ho possibilita
6.1.5. Seguir comptant amb persones voluntàries i estudiants en
pràctiques per reforçar les capacitats de l’equip tècnic
6.2. Promoure una millor articulació de la Taula amb les altres institucions
del Tercer Sector Social.
6.2.1. Donar continuïtat a la comissió mixta de coordinació amb la
Confederació
6.2.2. Seguir participant activament en els òrgans de les
institucions del Tercer Sector Social de les quals formem
part: Hàbitat3, EAPN i la POI.
6.2.3. Seguir enfortint les relacions amb les xarxes del tercer sector
social de Balears i Euskadi.
6.2.4. Reforçar la interlocució amb la Plataforma del Tercer Sector
en relació a la distribució del 0’7% del IRPF i altres temes
d’interès comú.
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6.3. Aprofundir en la participació interna, la transparència i la comunicació
amb les entitats membres.
6.3.1. Desenvolupar les millores en els procediments interns de
comunicació i presa de decisions que s’hagin acordat, i
realitzar un diagnòstic expert per a la millora de la
comunicació interna.
6.3.2. Seguir convocant tres Assemblees l’any, i les Juntes i
Permanents mensuals
6.3.3. Fomentar la màxima participació en tots els grups de
coordinació i de treball
6.3.4. Mantenir la regularitat i puntualitat en l’enviament de
convocatòries, actes de reunions, la circular quinzenal i els
acords de la Junta Directiva.
6.3.5. Millorar la web i mantenir-la actualitzada i d’acord amb la
legislació de transparència i els codis de bones pràctiques en
transparència i qualitat de la informació
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