Preservar la
cohesió social
20-N
Les 25 propostes de la Taula
del Tercer Sector Social
als partits polítics per a les
eleccions generals del 20.11.11

20-N

El proper 20 de novembre afrontem a l’estat espanyol unes
eleccions generals marcades com mai per la crisi econòmica i
l’increment alarmant dels índexs de desocupació, de vulnerabilitat
i de pobresa. A Catalunya 1 de cada 5 ciutadans és pobre, 600.000
no tenen feina i, d’aquests, 160.000 no reben cap subsidi. I entre
octubre i març de l’any vinent, aquesta última xifra es duplicarà fins
a 320.000 persones.
Com en les anteriors conteses electorals, la Taula del Tercer Sector
Social de Catalunya, que agrupem més de 4.000 entitats socials
que treballen per la inclusió i la cohesió socials, traslladem als

Propostes en
polítiques socials
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garantir el nostre Estat del Benestar i millorar el finançament de les
Comunitats Autònomes i els Ajuntaments per a l’exercici de les seves
competències en l’àmbit de les polítiques de cohesió social

de 600 euros per a totes les persones que tenen uns ingressos per sota del
llindar de la pobresa i per donar resposta als centenars de milers de persones
aturades que han deixat o deixaran de percebre el subsidi per desocupació.
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Pensions contributives Incrementar les pensions contributives més
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baixes de les persones grans establint per llei una pensió bàsica universal
mínima per a majors de 65 anys amb una unitat de càlcul fonamentada en
els drets individuals i no en la renda familiar.

Legislació hipotecària Promoure un sistema preventiu i de mediació que
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Fons d’immigració Mantenir el Fons de suport a l’acollida i la integració
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Cooperació internacional Mantenir el pacte d’Estat contra la pobresa

75% de la pensió o salari de la parella en cas d’ingressos insuficients de la
persona vídua.
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Salari mínim Augmentar el salari mínim interprofessional fins a 800 euros

10

Programes socio-laborals del tercer sector Desenvolupar nous
instruments específics de polítiques actives d’ocupació adreçades als col.
lectius més vulnerables en concertació amb les entitats del Tercer Sector.

Llei de subvencions Reformar la Llei de Subvencions d’acord amb el que
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IVA en la contractació pública Reformar la Llei de Contractes del Sector

Competències en habitatge Traspassar les polítiques d’habitatge i el seu
finançament a les Comunitats Autònomes, i augmentar aquest finançament
fins arribar al 2% del PIB per reforçar les polítiques d’habitatge social dels
governs autonòmics.

tal que la distribució territorial es basi en el criteri poblacional, i traspassar a
les Comunitats Autònomes la gestió directa del 50% d’aquests fons.

estableix la Disposició addicional setena de la Llei d’Economia Social per
tal que s’adapti a les característiques del Tercer Sector, i se simplifiquin i
agilitzin els procediments d’atorgament, pagament i justificació.

Públic a fi que en els procediments de contractació pública es consideri el
preu final amb l’IVA inclòs.

20 Clàusules socials Modificar la Llei de Contractes del Sector Públic per tal

que faciliti de forma més explícita la inclusió de clàusules socials que valorin
l’aportació específica del Tercer Sector en la prestació de serveis públics.
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Mecenatge Modificar la Llei d’Incentius Fiscals al Mecenatge per
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Utilitat pública Modificar el procediment relatiu al reconeixement de les
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Morositat i fiscalitat Arbitrar mesures per al compliment de la Llei de
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Consejo económico y social Incorporar representants del Tercer Sector al grup

Ocupació dels joves Desenvolupar un pla integral d’inserció educativa,
social i laboral per a joves, que contempli mesures de formació, estímuls a la
contractació, i programes d’inserció al mercat de treball.

signat per tots els partits, amb el compromís de no reduir els recursos per
solidaritat internacional per sota del nivell de 2009 (0.46% del PIB) i d’anarlos augmentant en els propers anys de manera proporcional a l’augment de
la Renta Nacional Bruta.
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donin millor resposta al nou escenari d’increment continuat del percentatge
de gent gran a la societat espanyola.

mensuals l’any 2012.

dels immigrants, perquè els Ajuntaments amb més població estrangera
puguin atendre adequadament la població nouvinguda i les seves
necessitats, i facilitar la seva plena integració en la nostra societat.

0’7% de l’IRPF Reformar el sistema del 0,7% de l’IRPF per a fins socials per

Finançament i baremació de la dependència Reformar el sistema de
finançament de la Llei de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a la
dependència, per garantir que les Comunitats Autònomes i els Ajuntaments
puguin seguir desplegant-la d’acord amb els terminis i els objectius
previstos, i revisar-ne el sistema de baremació per corregir les mancances i
les disfuncions que han anat aflorant des de l’aprovació de la llei.

eviti execucions hipotecàries, i reformar la legislació hipotecària per tal
que, si s’arriba a l’execució i al desnonament, l’entrega del pis saldi el deute
hipotecari (dació en pagament).
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Ajuts alimentaris Assegurar la distribució gratuïta d’aliments per mitjà
d’entitats socials i d’ajuntaments a la població que no pot cobrir les seves
necessitats bàsiques, mitjançant la compra per part del Govern espanyol dels
estocs d’aliments que deixi d’aportar el Fons europeu d’excedents alimentaris.

lloguer per a joves de 22 a 30 anys).

Propostes en reconeixement
i suport al Tercer Sector

Pensions de viduïtat Garantir que les pensions de viduïtat assoleixin el
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intensificar els esforços per reduir la pobresa i l’exclusió social, establint el
llindar de la pobresa i elaborant un projecte de llei de reordenació integral de
les pensions no contributives en compliment de la disposició addicional 21ª
del 2.08.2011 de la Llei General de la Seguretat Social, a fi que cap pensió no
contributiva estigui per sota del llindar de la pobresa.

IMSERSO Reformar l’IMSERSO i altres organismes de l’Estat per tal que

11

Ajuts al lloguer per a joves Mantenir la Renda d’Emancipació (ajuts al

Renda mínima garantida Establiment d’una renda mínima garantida

Pensions no contributives En el marc de l’Estratègia Europa 2020
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Reforma fiscal Emprendre un reforma fiscal en profunditat que permeti
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partits polítics 25 propostes que plantegem que es converteixin
en prioritàries per al nou govern espanyol que sorgeixi d’aquestes
eleccions. Són propostes en relació a les competències del govern
central. Les nostres propostes en relació al govern català i als
governs locals les vam expressar als documents “Més i millors
polítiques socials” i “Pobles i ciutats sense pobresa ni exclusions”.
Aquestes noves propostes, amb motiu de les eleccions espanyoles,
estan presidides pel convenciment que, en un moment d’extrema
dificultat com l’actual, Espanya necessita més inversió social i un
Tercer Sector més fort. Perquè combatre la pobresa, preservar la
cohesió social, mantenir el nostre Estat del Benestar i garantir
els drets socials de tota la ciutadania, sigui quina sigui la seva
condició, només ho podrem fer des de l’aliança i la complicitat dels
poders públics amb les entitats socials, i des d’una aposta valenta i
ambiciosa per envigorir i consolidar les polítiques de benestar.

incrementar les deduccions per a persones físiques i per a persones
jurídiques fins a nivells semblants als d’altres països europeus. I, en el cas de
les deduccions a persones físiques, establir un primer tram deduïble al 100%.

associacions d’utilitat pública a fi que l’informe del Ministeri d’Hisenda deixi
de ser determinant.

morositat en relació als pagaments de les Administracions a les entitats del
Tercer Sector, i equiparar la fiscalitat de les entitats del Tercer Sector amb la
de les PIME.

tercer del Consejo Económico y Social

25 Consejo estatal de ONG Incorporar la participació de plataformes

autonòmiques del Tercer Sector al Consejo Estatal de ONG i en altres consells
consultius i de participació de l’Estat relacionats amb les polítiques socials.

