PLA D’ACTUACIÓ 2019
Aprovat a la 47a Assemblea General
20.12.2018
LÍNIA 1: MODEL POLÍTIC I ECONÒMIC SOCIALMENT MÉS JUST
OBJECTIU 1.1: PROMOURE I PARTICIPAR EN ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ SOBRE LA
MILLORA DE L'ACTUAL MODEL POLÍTIC I ECONÒMIC
Potenciar la nostra participació en els temes estratègics que treballen les institucions

Participar en xarxes amb altres agents que promoguin la reflexió i actes entorn els temes
d'interès de la Taula
OBJECTIU 1.2: POSICIONAR-NOS PÚBLICAMENT EN RELACIÓ A PROPOSTES I INICIATIVES
ENCAMINADES A MILLOR EL MODEL POLÍTIC I ECONÒMIC ACTUAL I A ENFORTIR LES
POLÍTIQUES PREDISTRIBUTIVES

Elaborar i divulgar documents que reflecteixin el nostre posicionament: manifestos, dossiers,
propostes..

Seguiment de les accions de govern entorn temes estratègics com pobresa o renda garantida

Identificar i adherir-nos a iniciatives que afectin la cohesió social

Valorar els estudis realitzats, la seva divulgació i acceptació entre les entitats; i realitzar-ne
de nous
Difondre casos d'èxit sobre els temes que tractem
OBJECTIU 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
Establir els fonaments d'una futura Llei del Tercer Sector Social a Catalunya
Participar activament a l'AESCAT
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Fer seguiment de les accions que es duen a terme amb col·laboració amb la DGESTSCA i el
CESS.

Participar en els nous espais de participació de l'economia social que es generin

LÍNIA 2: UN SISTEMA DE BENESTAR MÉS AVANÇAT
OBJECTIU 2.1: ANALITZAR L'EVOLUCIÓ DE LA REALITAT SOCIAL PER DETECTAR LES
MANCANCES DELS MARC LEGAL I LES INEFICÀCIES DELS MECANISMES REDISTRIBUTIUS I
DEL SISTEMA DE BENESTAR, ACTUANT COM UN OBSERVATORI DAVANT DE LA VULNERACIÓ
DELS DRETS SOCIALS

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 dels sistema de benestar

Identificar situacions emergents de vulneració dels drets socials.

Encarregar informes d'experts quan sigui necessari aprofundir en una temàtica, i divulgar-los
a través dels debats de Catalunya Social replicant-los a la resta del territori

Aprofundir les vies de col·laboració que ens ofereix el Consell de l'advocacia concretant els
àmbits d’actuació d'interès comú

Mantenir diàleg i col·laboració amb altres agents i moviments socials, en línia de la Taula

Analitzar permanentment el compliment de les nostres propostes als partits polítics

Fer Seguiment sobre el procés migratori i d’acollida, interpelant a l’administració pública,
Ajuntament i Entitats
OBJECTIU 2.2: PROPOSAR MILLORES I REFORMES EN RELACIÓ AL MARC LEGAL, LA
FISCALITAT, I ALS PROGRAMES I SERVEIS PÚBLICS UNIVERSALS PERQUÈ AUGMENTIN LA
SEVA EFICÀCIA REDISTRIBUTIVA
Aprofundir en el tema de la fiscalitat amb els membres del nostre Consell Assessor i altres
entitats expertes
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Organitzar una jornada sobre fiscalitat

OBJECTIU 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 A FER-HO POSSIBLE

Seguir reclamant un parc d'habitatges de lloguer social, lleis i polítiques públiques que
garanteixin el dret a l'habitatge i subministraments bàsics

Impulsar accions de sensibilització i defensa a la ciutadania en el reclam de la
universalització dels Drets Socials

Defensar davant del Govern el nostre model d’atenció social i sanitària que com a Taula
volem defensar, per posteriorment presentar al Govern

Impulsar un debat intern per treballar el posicionament respecte el copagament en Serveis
Socials, buscant els punts en comú de les diferents entitats
Demanar la revisió de la cartera de Serveis Socials i les ratios tant els serveis que inclou com
del finançament

LÍNIA 3: UN TERCER SECTOR SOCIAL MÉS RECONEGUT I INFLUENT

OBJECTIU 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

Sensibilitzar la ciutadania sobre els valors i l’aportació del sector social.

Augmentar la presència i el reconeixement del Tercer Sector per part dels mitjans de
comunicació a través de trobades bilaterals, esmorzars de comunicació, etc.
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Millorar l’estratègia digital de la Taula per difondre nous continguts i enfortir la nostra
presència online a través d'un pla de comunicació digital

OBJECTIU 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

Donar continuïtat als continguts generats després del congrés

Estar presents en actes institucionals estratègics per la Taula
OBJECTIU 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
Portar a terme una anàlisi del Mapa d’entitats (resultats, veure utilitat, interacció, etc.) per
avaluar el plantejament de millores.

LÍNIA 4: UNA COOPERACIÓ MÉS INTENSA I EFICAÇ AMB LES ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES
OBJECTIU 4.1: INTENSIFICAR I APROFUNDIR EL DIÀLEG I LA COL·LABORACIÓ DE LA TAULA
AMB TOTES LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DEL PAÍS
Interlocució amb el Síndic de Greuges i la Síndica de Barcelona i els Síndics Locals
Mantenir la interlocució estable i interdepartamental amb el Govern, liderada pel
departament de la Presidència, en el marc del Pla de Suport
Interlocució permanent amb el Parlament
Analitzar, seguir i compartir amb el Govern el seu Pla d’acció de legislatura
Interlocució amb les 4 diputacions i les entitats municipalistes

OBJECTIU 4.2: DEFENSAR UN MODEL DE GOVERNANÇA EN EL QUAL EL TERCER SECTOR
SOCIAL ADQUIREIXI UN LLOC MÉS ACTIU I PREEMINENT
Detectar els òrgans de participació i d'interlocució on encara no hi som presents (Aj. BCN,
Generalitat, Estat i Europa)
OBJECTIU 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.
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Realitzar accions que impulsin el rol del Tercer Sector com a agent d'interlocució
Realitzar accions conjuntes amb La Confederació per millorar el sistema de contractació
pública
Realitzar accions de suport a les entitats socials

LÍNIA 5: UNES ENTITATS I UN SECTOR MÉS EFICIENTS I INNOVADORS
OBJECTIU 5.1: ANALITZAR DE FORMA PERMANENT L'EVOLUCIÓ DEL TERCER SECTOR
SOCIAL
Treballar amb les entitats de l'economia social per obtenir una eina de recollida de dades
conjunta del Tercer Sector Social
Incrementar l’impacte del nostre estudi anual sobre l’evolució del Tercer Sector Social
OBJECTIU 5.2.: IMPULSAR MILLORES LEGALS, LABORALS, JURÍDIQUES I DE FINANÇAMENT
QUE FACILITIN I ENFORTEIXIN L'ACTIVITAT DE LES ENTITATS

Potenciar la incidència política en el seguiment de les accions legislatives

Realitzar tasques d'incidència per actualitzar els mòduls i serveis de la Cartera de Serveis
Seguir vetllant i actuant per aconseguir el pagament sense retards de les Administracions a
les entitats del sector
Identificar les subvencions de la Generalitat que haurien de passar a ser pluriennals perquè
sostenen serveis a les persones de continuïtat
Participar activament en la definició del nou model de subvencions del 0'7% de l'IRPF
Impulsar accions legals i de denúncia contra la inseguretat jurídica que pateixen les entitats
en relació a determinades subvencions
OBJECTIU 5.3.: RECLAMAR POLÍTIQUES PÚBLIQUES DE SUPORT AL TERCER SECTOR SOCIAL
Avaluar el III Pla de Suport i treballar un nou model útil per a les entitats
elaborar i signar el IV Pla de Suport del Tercer Sector amb el Govern de la Generalitat, i fer
un seguiment permanent del desenvolupament de les seves mesures
OBJECTIU 5.4.: PROMOURE ACTUACIONS QUE CONTRIBUEIXIN A LA MILLORA CONTÍNUA,
L'EFICIÈNCIA I LA INNOVACIÓ DEL NOSTRE SECTOR EN ÀMBITS ESTRATÈGICS
Posar en marxa l'estratègia COPÈRNIC i demanar una implicació major a l’administració així
com l’impuls d’aquest model
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Oferir formació i suport a les entitats membres perquè impulsin l'ús d'eines de gestió i
avaluació per la millora contínua
Impulsar el compliment de la Llei de Transparència per part de les entitats membres, i ser
exemplars en el compliment
Seguir impulsant la innovació tecnològica i la transformació digital del Tercer Sector Social,
potenciant el radar d'innovació, la participació d'entitats en el MWC, formació en agents
d'innovació i altres accions que es defineixin en el projecte m4Social.

Posar en marxa l’estratègia d’internacionalització de la Taula
Crear un codi ètic a partir dels que actualment ja tenen les entitats a través d’una Comissió
de Treball.

Millorar els sistemes d'enviaments massius, protecció de dades, espais virtuals, i bases de
dades de la Taula

Posicionar la Taula com un referent en Reforma Horària

LÍNIA 6: UNA INSTITUCIÓ CAPAÇ D'ASSUMIR NOUS REPTES
OBJECTIU 6.1.: IMPULSAR UN ENFORTIMENT I MILLORA DE LES CAPACITATS
ORGANITZATIVES, HUMANES I ECONÒMIQUES DE LA TAULA
Nomenar i formar referents portaveus segons les qüestions que es tractin
Compartir expertesa sobre incidència política amb entitats europees semblants a la Taula
Impulsar i dinamitzar la PINCAT i tots els grups interns de treball acordats per la Junta
Directiva
Implicar al Consell Assessor en el sí de la Taula
Promoure la cohesió i coordinació entre els responsables de comunicació de les federacions
Introduir la perspectiva de gènere en totes les accions i documents que s'elaborin
Buscar finançament per ampliar el pressupost ordinari i cercar-ne per a nous projectes que
s’hagin acordat
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
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Seguir comptant amb persones voluntàries i estudiants en pràctiques per reforçar les
capacitats de l'equip tècnic
OBJECTIU 6.2.: PROMOURE UNA MILLOR ARTICULACIÓ DE LA TAULA AMB LES ALTRES
INSTITUCIONS DEL TERCER SECTOR SOCIAL
Elaborar un mapa d'agents amb els que la Taula mantenim relacions i redefinir les aliances
propositives amb altres agents
Donar continuïtat a la comissió mixta de coordinació amb la Confederació

Seguir participant activament en els òrgans de les institucions del Tercer Sector Social de les
quals formem part:, EAPN i POI, així com la PTS a través del grup d'inclusió d'EAPN.
Mantenir relacions amb les xarxes del TSS de Madrid i Euskadi
OBJECTIU 6.3.: APROFUNDIR EN LA PARTICIPACIÓ INTERNA, LA TRANSPARÈNCIA I LA
COMUNICACIÓ AMB LES ENTITATS MEMBRES
Impulsar una reforma del Reglament electoral de la Taula
Aplicar les millores de comunicació interna i externa, i avaluar el seu impacte

Realitzar 3 Assemblees l’any buscant la màxima implicació de les entitats, així com la JD,
Comissió permanent, Junta de reflexió estratègica
Planificar i desenvolupar noves formes de participació de les entitats en el sí de la Taula (online, streaming)
Definir objectius clars de cada Grup de treball, i augmentar la transparència
Potenciar les trobades de la Presidència amb les federacions per recollir les seves necessitats
directes

Mantenir la regularitat i puntualitat en l'enviament de convocatòries, actes de reunions, la
circular quinzenal i els acords de la Junta Directiva.
Canviar el web i mantenir-lo actualitzat d'acord amb la legislació de transparència
Creació d’un grup de treball de comunicació ad hoc amb responsables de comunicació de les
entitats associades.
Redefinir les dinàmiques i rols de la Junta, Comissions Permaments i Assemblees
Assistir als actes de les Federacions
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