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Fa prop de tres anys, la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 

ens adreçàvem als partits polítics que es presentaven a les eleccions al 

Parlament de Catalunya, del 25 de novembre de 2012, amb la voluntat de 

traslladar-los la nostra valoració de la legislatura que tancàvem, així com 

exposar-los les propostes que els fèiem per a la que tot just encetàvem. 

Tots els partits van acollir amb interès aquelles peticions i moltes d’elles 

foren incorporades als respectius programes electorals.

Aquests darrers tres anys han estat marcats per una crisi que ha persistit 

i que ha colpejat la vida de moltes famílies al nostre país. En un escenari 

polític i institucional complex, que ha conduït a la convocatòria avançada 

d’eleccions pel proper 27 de setembre, les propostes en matèria de política 

social, impulsades per la Taula del Tercer Sector Social, han assolit un grau 

de consens notable. Aquest suport s’ha traduït en nombrosos avenços en 

diversos dels àmbits plantejats, tot i que no sempre han tingut ni l’abast 

ni la concreció necessaris per respondre a una emergència social que avui 

encara persisteix.

Per això no podem resignar-nos a acceptar tot el que hem perdut durant 

aquests darrers anys. La crisi no només ha lesionat greument els col·lectius 

més vulnerables, sinó que ens ha fet a tots molt més vulnerables del que 

pensàvem que érem. Hem hagut de fer front a situacions impensables anys 

enrere, i ho hem fet en un context d’una insuficiència notable de recursos.

El nostre desig i la nostra petició, a l’espera del resultat de les eleccions 

del proper 27 de setembre, és fer de les polítiques socials el centre de 

l’activitat política del futur govern. Perquè en un moment socialment 

delicat, on les necessitats més bàsiques per garantir el benestar de les 

persones no estan garantides, caldrà tot l’esforç per part de l’administració 

pública per situar els drets socials i la lluita contra les desigualtats com a 

objectius inexcusables del nostre país.

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya agrupem i representem més de 3.000 

entitats socials catalanes. Actuem en defensa dels drets socials, d’una societat sense pobresa 

ni exclusions, i d’un Tercer Sector Social més fort, eficient i al servei de les persones.

Oriol Illa 
President
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Valoració de la legislatura 2012-2015
Consideracions generals

La legislatura que va iniciar-se el 25 de novembre de 2012, i que ha finalitzat 

el mes d’agost de 2015, ha estat profundament marcada per dos grans fets: 

d’una banda (1) pels efectes de la persistent crisi econòmica i social i que ha 

afectat la gran majoria de la població; i, d’una altra banda, (2) per la volun-

tat majoritària de la ciutadania en l’exercici del dret a decidir sobre el futur 

polític del país per mitjà d’una consulta.

Ambdós aspectes han tingut un impacte considerable durant aquests tres 

anys. No només sobre la vida política i institucional sinó, sobretot, sobre 

la vida social. Als efectes que han tingut les polítiques d’austeritat i de re-

ducció del dèficit -i que s’han vist frenades com a conseqüència tant de la 

mobilització social com del seu resultat negatiu- s’hi ha de sumar la dificul-

tat de destinar recursos públics a les polítiques socials com a conseqüència 

d’un finançament insuficient, o dels contenciosos derivats del marc compe-

tencial de la Generalitat –com, per exemple, el de l’IRPF-.

Els problemes de liquiditat de la Generalitat de Catalunya han estat, a més, 

una dificultat afegida que ha agreujat el deute a suportar per part de les en-

titats socials, que ha repercutit greument en la prestació d’alguns serveis, i 

que, en ocasions, també ha afectat persones i famílies perceptores de pres-

tacions socials.

La consciència de la gravetat de la situació, durant aquesta legislatura, ha 

estat més forta per part de les institucions i de l’opinió pública. El Ple mo-

nogràfic sobre la pobresa que va celebrar el Parlament de Catalunya el mes 

de març de 2014, i les 158 mesures que s’hi van aprovar, en van ser un exem-

ple. Com també ho va ser l’aprovació, per part del Govern, del “Pla d’acció 

per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social 2015-2016”, o l’apro-

vació per unanimitat del Parlament de Catalunya, fa poques setmanes, de la 

“Iniciativa Legislativa Popular de mesures urgents per front a l’emergencia 

habitacional i a la pobresa energètica”.

Aquests i altres han estat passos positius, però insuficients. Perquè la per-

sistència i la cronificació de l’atur, l’augment de les desigualtats i l’empo-

briment de capes molt àmplies de la població, han estat una constant els 

darrers 6 anys. Segons l’Idescat, l’any 2014 un 20,9% de la població catalana 

estava per sota del llindar de la pobresa, un 1,1% més que l’any anterior.

Tant les polítiques pal·liatives per atendre les persones, com les redistributi-

ves basades en la fiscalitat i en la inversió social, han estat del tot necessàri-

es però també insuficients per revertir la situació i la tendència de creixent 

pobresa i desigualtats socials. No només per la manca de recursos invertits, 

sinó per l’existència d’un marc laboral precari, de sous baixos i contractes par-

cials i inestables; un mercat de l’habitatge inaccesible, amb un percentatge 

d’habitatge social inferior al 2%; i la continuïtat d’un model econòmic que, 

malgrat creixi en els seus indicadors macro, genera més i més desigualtats.

Calen polítiques predistributives per aturar la tendència actual de creixents 

desigualtats i per ser eficaços en la construcció d’una societat més equitati-

va. Necessitem repensar el mercat laboral per revertir la precarietat i reduir 

les diferències salarials. I repensar també el sistema educatiu des de la pri-

mera infància, per assegurar una igualtat d’oportunitats que eviti la genera-

ció i transmissió de més desigualtats en origen.

Però tot això és inviable en l’actual context polític i institucional. Catalunya, 

avui, no disposa dels suficients recursos i competències per fer-ho possible. 

A banda de les limitacions competencials, en l’ambit dels recursos les dificul-

tats són evidents. En despesa social per habitant hem retrocedit als nivells de 

fa 10 anys enrere. Des de 2010 la despesa de la Generalitat en Benestar, Ense-

nyament i Salut s’ha reduït un 16,2%. En part perquè les aportacions de l’Estat 

a programes socials a Catalunya s’han retallat en un 88%. Així, per exemple, 

l’aportació de l’Estat del mínim garantit del Programa d’Atenció a la Depen-

dència ha patit una reducció del 22% des del 2012. Alhora, des del 2008, l’Estat 

ha deixat de finançar 11 dels 16 programes socials que havien de ser cofinan-

çats. I en polítiques actives d’ocupació, la dràstica reducció de les transferèn-

cies de l’Estat, que persisteix des del 2011, ha deixat els serveis d’ocupació de 

Catalunya, les entitats del Tercer Sector col·laboradores i els Centres Especials 

de Treball en una situació deplorable.

El Tercer Sector Social català també ha viscut de prop els incompliments de 

l’Estat amb el fons del 0’7% de l’IRPF per a finalitats socials. Primer, perquè any 

rere any, les entitats socials catalanes hem rebut només entre un 12% i un 14% 

d’aquests fons, percentatge per sota del 19% que correspondria per població i 

del 21% que ens correspondria d’acord amb la contribució dels catalans i cata-

lanes. Segon, perquè la Generalitat de Catalunya és qui hauria de gestionar i 

distribuir a Catalunya aquests recursos, atenent al marc competencial que li 

atorga l’Estatut de Catalunya. I, en tercer lloc, per les 13 sentències del poder 

judicial relatives a aquest contenciós que determinaven l’obligació de l’Estat a 

transferir aquests fons al govern català.

Però la responsabilitat social no és exclusiva del sector públic. També el sector 

privat s’ha de sentir interpel·lat en la contribució al bé comú. En aquests anys 

de restructuració del sistema de caixes, hem vist com l’obra social nascuda a 

mitjans del segle XIX, pràcticament desapareixia com a instrument al servei de 

les necessitats socials. Per això és imprescindible reivindicar que una part dels 

excedents del sistema financer puguin revertir en programes socials per a mi-

tigar les desigualtats generades i contribuir, també des de l’àmbit privat, a una 

millor redistribució de la riquesa que som capaços de generar.

Les entitats del Tercer Sector Social, en aquests últims tres anys, hem intensi-

ficat els nostres esforços per estar al servei dels qui més ho necessiten. Entre 

2013 i 2014 hem pogut atendre un 3,4% més de persones. I ho hem pogut fer 

gràcies a un suport creixent tant dels ciutadans i ciutadanes, com també dels 

ajuntaments i del Govern, que han fet possible una remuntada dels nostres in-

gressos, que en aquest mateix període han crescut un 2,9%, invertint-se així la 

tendència de reducció contínua d’ingressos dels anys anteriors. 

Tanmateix, moltes entitats han seguit patint els efectes de la crisi, i ho de-

mostra que l’any 2014 una de cada tres entitats socials va tenir pèrdues eco-

nòmiques. Alhora, en l’àmbit de la prestació de serveis públics, moltes enti-

tats han hagut d’afrontar una precarització creixent dels concursos públics 

de serveis d’atenció a les persones, que en alguns casos s’han convertit en 

subhastes. I el compromís de desenvolupar un nou sistema de concertació 

per a l’àmbit dels serveis socials, no s’ha fet realitat.
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A continuació detallem quins han estat, a criteri de la Taula del Tercer Sector, 
els principals avenços, retrocessos i temes pendents de la legislatura 2012-2015 
en els àmbits de les polítiques socials i de les relacions amb el Tercer Sector.

En polítiques socials
 
 
 
 
 
 
Avenços assolits

≥ Aprovació de les lleis d’accessibilitat; de modificació del codi de 

consum per a la protecció en matèria de crèdits hipotecaris i 

pobresa energètica; de mesures urgents per afrontar l’emergència 

en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica; de l’impost sobre 

els habitatges buits; d’ordenació del sistema d’ocupació i del SOC; 

de formació i qualificació professionals; d’igualtat efectiva de dones 

i homes; i dels drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 

intersexuals.

≥ Lleuger increment pressupostari l’any 2015 en polítiques socials, 

després de la congelació de 2014: fons extraordinari de 100 mlions 

d’euros, i increment del pressupost de Benestar (2%)

≥ Aprovació del “Pla d’acció per a la lluita contra la pobresa i per a la 

inclusió social 2015-2016”

≥ Creació i impuls del “Pla Interdepartamental d’Acció i Interacció 

Social i Sanitària” (PIAISS)

≥ Aprovació i desplegament del “Pla integral d’atenció a les persones 

amb trastorn mental i addiccions 2014-2016”

≥ Signatura del “Pacte Nacional per la Infància i l’Adolescència” i 

aprovació del “Pla d’atenció integral a la infància i a l’adolescència a 

Catalunya 2015-2018”

≥ Elaboració del “Mapa de prestacions socials de Catalunya”

≥ Obertura de l’entrada dels dependents moderats, de grau 1, en el 

sistema de la dependència; i represa de les prestacions econòmiques 

vinculades per accedir a una residència

≥ Ampliació de les oficines de mediació i dels ajuts d’urgència per 

evitar procediments d’execució hipotecària

≥ Creació del “Fons d’habitatges de lloguer social” i progressiu 

increment del parc existent per mitjà d’acords de cessiò amb 

entitats financeres i del dret de tempteig i retracte per a la compra 

de pisos procedents de desnonaments.

≥ Aprovació de mesures per evitar els talls de submistraments bàsics a 

les llars en dificultats econòmiques, i d’un fons econòmic per cobrir 

el deute de les famílies que no el puguin assumir.

≥ Represa dels programes d’intervenció en medi obert i de mediació 

intercultural amb la població reclusa

≥ Reforma de la normativa de beques menjador i ampliació del seu 

pressupost i cobertura

≥ Instrucció per a l’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública 

del CatSalut als ciutadans estrangers empadronats que no tenen la 

condició d’assegurats o beneficiaris del Sistema Nacional de Salut.

Qüestions pendents

> Recuperar el nivell d’inversió social per habitant en els pressupostos de 
la Generalitat de fa una dècada

> Pacte contra la pobresa de totes les forces polítiques

> Reforma de la Renda Mínima d’Inserció i compromís d’avançar cap a la 
consecució d’un sistema de Renda Garantida de Ciutadania

> Creació d’un únic òrgan gestor de les prestacions socials orientades a la 
inclusió social i laboral, i ordenació i simplificació del sistema

> Impuls de la reforma dels Serveis Socials Bàsics del món local

> Revisió dels models d’atenció dels diversos serveis de la Cartera de Ser-
veis Socials, en especial del model d’atenció residencial per a persones 
grans.

> Llei catalana d’autonomia personal i d’atenció a la dependència

> Insuficiència de places públiques i concertades de serveis residencials 
per a persones dependents

> Desplegament de la llei d’accessibilitat i elaboració del codi d’accessibilitat

> Incrementar els recursos per fomentar l’ocupabilitat de les persones 
amb discapacitat i/o trastorns de salut mental i de les persones més 
allunyades del mercat laboral com són les majors de 45 anys i les dones 
en situació de dificultat social

> Assignar els recursos necessaris per garantir el model d’escola inclusiva 
per als infants amb discapacitat i/o trastorns de salut mentals en totes 
les etapes educatives, inclosa l’etapa de 0 a 3 anys

> Simplificació i millora dels procediments per evitar talls de subminis-
traments bàsics a famílies vulnerables

> Finançament estable i suficient per als Centres Oberts i els serveis 
d’atenció a la infància en risc

> Programes de suport i preus públics bonificats per garantir l’accés de 
tots els infants a activitats de lleure educatiu, culturals i esportives

Passos enrere

≥ Nou sistema de copagament de la llei de la dependènica que comporta 
nivells de copagament confiscatoris per a molts usuaris

≥ Suspensió temporal de les prestacions econòmiques vinculades per 
accedir a una residència privada quan no hi ha disponibilitat d’accedir 
a un servei públic o concertat

≥ Reducció en prop d’un 60% dels recursos destinats a la inserció laboral 
en l’empresa ordinària de les persones amb discapacitat i/o trastorns 
de salut mental

≥ Retards en el pagament de prestacions socials (cuidadors no 
professionals, RMI, fills a càrrec...) pendents d’anys anteriors

≥ Eliminació de les aportacions de la Generalitat als ajuntaments per 
al finançament d’una part de les escoles bressol municipals amb el 
conseqüent encariment d’aquest servei públic

≥ Eliminació de les subvencions a ajuntaments i AMPA per a 
l’organització d’activitats extraescolars, i reducció de finançament a 
entitats per a la promoció del lleure educatiu

≥ Obertura d’una doble via de titulació de monitors i directors de 
lleure, que posa en perill les escoles de formació i les activitats de 
l’associacionisme educatiu

≥ Nova normativa molt més restrictiva sobre els terrenys d’acampada

Valoració de la legislatura 2012-2015
Anàlisi detallada
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Avenços assolits

≥ Aprovació de les lleis de voluntariat i foment de l’associacionisme; 

del protectorat de les fundacions; de cooperatives; i de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern. 

≥ Renovació del “Pla de Suport al Tercer Sector Social”, signat l’anterior 

legislatura entre el Govern i la Taula del Tercer Sector

≥ Reunió interdepartamental d’interlocució amb el Govern de 

periodicitat trimestral

≥ Cimera anual de totes les federacions d’entitats de la Taula del Tercer 

Sector amb el President de la Generalitat 

≥ Implantació progressiva del “Servei comunitari” als centres 

d’ensenyament secundari

≥ Dret de tempteig i retracte a favor de les entitats del Tercer Sector 

Social en la compra-venda d’habitatges dels bancs procedents de 

desnonaments

≥ Simplificació del procediment de sol·licitud, tramitació i justificació 

de subvencions en tots els Departaments de la Generalitat

≥ Pla d’ACCIÓ per donar suport a les entitats en l’accés a fons europeus i 

en la internacionalització

≥ Difusió de les convocatòries de subvencions a tot el sector a través del 

nou butlletí ‘Xarxanet-finançament’

≥ Pas de subvenció a concert de la major part de les places de serveis a 

discapacitats

≥ Ampliació del “Fons de garantia de l’economia social” a tot el Tercer 

Sector Social

≥ Aprovació d’un “Codi de bones pràctiques en la contractació dels 

serveis d’atenció a persones”

≥ Elaboració d’una “Guia per a la incorporació de clàusules socials en els 

expedients de contractació”, d’obligat compliment per a la Generalitat 

i signatura d’un conveni amb les entitats municipalistes per a la seva 

aplicació en el món local

≥ Increment de la reserva de contractació al foment d’objectius socials 

i la reserva per a centres especials de treball, en les contractacions de 

la Generalitat

≥ Entrada de la Taula del Tercer Sector al “Consell de Treball Econòmic i 

Social de Catalunya” 

Qüestions pendents

> Aprovar una modificació de la llei de Serveis Socials per establir un 

nou sistema de concertació dels serveis socials d’acord amb les possi-

bilitats que ofereixen les noves directives europees

> Passar de subvenció a concert els serveis de titularitat pública que 

encara s’estan pagant a les entitats en forma de subvenció

> Passar de subvenció anual a plurianual les convocatòries per a finan-

çar serveis i programes socials que són de continuïtat (inserció labo-

ral, àmbit penitenciari, etc.)

> Normalitzar el calendari de pagaments a les entitats, en especial de 

les subvencions

> Entrada de la Taula del Tercer Sector al Consell de direcció del “Servei 

d’Ocupació de Catalunya” (SOC)

> Aconseguir de l’Estat la fi al tractament discriminatori de les entitats 

socials en els procediments de contractació pública a causa de l’IVA

> Aconseguir de l’Estat el traspàs a la Generalitat dels fons del 0,7% de 

l’IRPF per a finalitats socials

Passos enrere

≥ Cronificació d’una part del deute pendent a les entitats, sobretot 

de subvencions, i episodis d’endarreriment en el pagament de 

factures

≥ Priorització de la valoració econòmica per sobre de la tècnica i 

social en alguns procediments de contractació pública de serveis 

d’atenció a les persones

En les relacions amb el tercer sector
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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 27 de setembre de 2015.

1. 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

2. Destinar tots els nous ingressos procedents de noves 

figures impositives a incrementar i reforçar les polítiques 

socials

3. Impulsar una banca pública catalana, afavorir les entitats 

financeres cooperatives i comunitàries, i promoure que els 

bancs incrementin la seva aportació a programes socials.

4. Donar passos efectius cap a la integració de l’atenció 

social i la sanitària

5. Reequilibrar els nivells de copagament sanitaris i socials, 

dotant-los de més transparència i equitat, i corregir 

amb urgència els copagaments abusiu del sistema de la 

dependència

6. 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

7. Potenciar els programes específics per fomentar l’ocupació 

dels col·lectius amb més dificultat d’accés al mercat de 

treball, en col·laboració amb les entitats del Tercer Sector.

8. Potenciar l’oferta formativa de segones oportunitats i 

d’acompanyament sociolaboral per als adolescents que 

han abandonat els estudis.

9. Preservar el model català de treball protegit, mantenint el 

sistema d’ajuts als Centres Especials de Treball

10. Reformar la “Renda Mínima d’Inserció” i avançar cap a 

l’aprovació d’una “Renda garantida de ciutadania” que 

cobreixi els mínims vitals de la ciutadania en situació 

de pobresa, prioritàriament de les famílies amb menors 

d’edat i/o persones dependents a càrrec.

11. Creació d’un únic òrgan gestor de les prestacions socials 

orientades a la inclusió social i laboral

12. Passar del “Pla d’acció per a la lluita contra la pobresa i per 

a la inclusió social” a un pacte de totes les forces polítiques 

que permeti aprovar mesures addicionals per combatre la 

cronificació de la situació de pobresa de moltes famílies.

13. Atendre les dificultats alimentàries dels infants i 

adolescents en situació de pobresa mitjançant la 

millora de la cobertura de les beques menjador en totes 

les etapes educatives, i promovent que les famílies 

puguin alimentar-se adequadament a través de canals 

normalitzats com les targetes prepagament.

14. 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.

15. Canviar la Cartera de Serveis Socials per una de més 

simple i flexible, que pugui adaptar-se millor a les 

necessitats de les persones.

16. Potenciar els projectes comunitaris i el treball educatiu 

d’entorn en les zones i els barris socioeconòmicament més 

desafavorits

17. Seguir ampliant el parc públic d’habitatges de lloguer 

social, principalment per mitjà de cessions i compres de 

pisos buits en mans dels bancs

18. Seguir reforçant els mecanismes legals i administratius 

per evitar desnonaments, tant hipotecaris com de lloguer, 

i per garantir el reallotjament de les famílies afectades

19. Millorar i reforçar els procediments per evitar talls de 

subministraments bàsics i garantir el pagament del deute 

amb les companyies subministradores a les famílies que 

no puguin assumir-lo. 

20. Impulsar i aprovar un pla interdepartamental de la 

Generalitat per a l’atenció a les persones exrecluses

21. Promoure i facilitar l’acollida de persones refugiades, 

sol·licitants d’asil i persones nouvingudes a causa dels 

conflictes bèl·lics, la persecució política o la pobresa.

22. Reformar la legislació de la taxa turística i ampliar-ne 

el seu import per finançar programes socials que, entre 

d’altres, corregeixin els impactes negatius del turisme

23. Promoure els Centres Oberts i els serveis d’atenció a la 

infància en risc, amb un sistema de finançament estable 

i suficient que garanteixi la qualitat i sostenibilitat de les 

seves intervencions.

24. Assegurar que cap infant queda exclòs de l’accés a material, 

llibres, i sortides o colònies escolars, mitjançant una 

tarificació social o programes de socialització o de beques.

25. Seguir exigint a l’Estat el traspàs pendent del sistema de 

beques de l’ensenyament postobligatori, per poder establir 

uns criteris més adequats a les necessitats dels nostres 

adolescents i joves.

26. Recuperar la corresponsabilització de la Generalitat en 

la inversió pública i els sistemes de subvenció i ajuts a 

l’educació infantil de 0 a 3 anys.

27. Garantir l’accés de tots els infants a activitats de lleure 

educatiu, culturals i esportives més enllà de l’horari 

escolar amb programes de suport o preus públics 

bonificats

28. Potenciar els moviments d’educació en el lleure i les 

escoles de formació vinculades 

29. Potenciar els programes preventius per endarrerir l’edat 

d’inici del consum d’alcohol i garantir el compliment de la 

llei que en prohibeix la venda a menors.

30. Establir la gratuïtat en el transport públic per als menors 

de 16 anys de famílies amb dificultats econòmiques

Les nostres 45 propostes  
per un país més just

En polítiques socials
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31. 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.

32. Elaborar i aprovar un nou pla de suport al Tercer Sector 

Social, amb mesures concretes de foment i enfortiment 

del sector

33. Visualitzar més i millor els valors que aporta l’Economia 

Social a la societat catalana i atorgar-li un major 

reconeixement institucional en els principals òrgans i 

espais de debat econòmic

34. Aprovar una modificació de la llei de Serveis Socials per 

establir un nou sistema de concertació dels serveis socials 

d’acord amb les possibilitats que ofereixen les noves 

directives europees

35. Llei de contractació pública catalana, transposició de les 

directives europees pel que fa a l’atenció a les persones 

amb criteris que potenciïn la qualitat del servei als 

ciutadans, i aplicació del nou “Codi de bones pràctiques en 

la contractació dels serveis d’atenció a persones”

36. 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

37. Normalitzar el calendari de pagaments a les entitats, 

en especial de les subvencions, i evitar nous episodis 

d’endarreriment en el pagament de factures

38. 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.

39. Passar de subvenció a concert els serveis de titularitat 

pública que encara s’estan pagant a les entitats en forma 

de subvenció

40. Passar de subvenció anual a plurianual les convocatòries 

per a serveis i programes que són de continuïtat (inserció 

laboral, àmbit penitenciari, etc.)

41. 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

42. Donar facilitats a les entitats, especialment les més 

petites, per al compliment de les obligacions de les noves 

lleis de transparència

43. Entrada de la Taula del Tercer Sector al Consell de direcció 

del “Servei d’Ocupació de Catalunya” (SOC)

44. Campanya anual perquè els ciutadans i el sector privat 

incrementin la seva col·laboració amb les entitats del 

Tercer Sector Social

45. Seguir exigint a l’Estat el compliment de les sentències 

que l’obliguen a traspassar a la Generalitat els fons del 

0,7% de l’IRPF

En les relacions amb el tercer sector
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■	Enfortir les polítiques predistributives i de garantia 
de drets socials, per frenar l’increment de les desi-
gualtats

■ Destinar tots els nous ingressos a reforçar les políti-
ques socials

■ Impulsar una banca pública catalana i el compromís 
social del sector financer

■ Donar passos efectius cap a la integració de l’aten-
ció social i i la sanitària

■ Reequilibrar els nivells de copagament sanitaris i so-
cials i corregir els del sistema de la dependència

■ Places suficients en centres residencials, de dia i 
ocupacionals per a les persones amb discapacitat, 
trastorn mental i addiccions

■ Pacte de totes les forces polítiques per combatre la 
cronificació de la pobresa

■ Reformar la “Renda Mínima d’Inserció” i avançar cap 
a una “Renda garantida de ciutadania”

■ Atendre les dificultats alimentàries dels infants i 
adolescents en situació de pobresa

■ Potenciar els projectes comunitaris en les zones i 
barris més desafavorits

■ Seguir ampliant el parc públic d’habitatges de llo-
guer social

■ Seguir evitant desnonaments i garantir el reallotja-
ment dels afectats

■ Millorar les mesures contra la pobresa energètica

■ Promoure i facilitar l’acollida de persones refugiades 
i sol·licitants d’asil

■ Programes específics per a l’ocupació dels col·lectius 
amb més dificultats per accedir al mercat de treball

■ Oferta formativa de segones oportunitats per als 
adolescents que han abandonat els estudis

■ Reformar la legislació de la taxa turística

■ Millora del marc legal i nou pla de suport al Tercer 
Sector Social

■ Major reconeixement del conjunt de l’Economia 
Social

■ Nou sistema de concertació de serveis amb les enti-
tats del Tercer Sector Social

■ Llei de contractació pública catalana per garantir 
millor la qualitat dels serveis públics

■ Normalitzar el calendari de pagaments a les entitats 
socials

En breu...


