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PRESENTACIÓ 
 
L’any 2007 ha estat un any important per la Taula i en el seu itinerari. Quatre anys 
després de la seva constitució, podem dir que acaba una etapa i en comença una de 
nova. L’any 2007 representa un punt d’inflexió bàsicament per cinc raons: 
 
En primer lloc perquè el dies 23 i 24 de març es va celebrar a 1er Congrés del Tercer 
Sector Social  amb un notable èxit. El Congrés va suposar una important fita tant pel que 
fa a la mobilització interna de la Taula i les seves entitats així com el reforçament i del 
sentit de pertinença i l’autoidentificació del Tercer Sector Social.  Per altra banda, va 
suposar també una certa posada de llarg en societat de la Taula amb un reconeixement 
molt explícit de les institucions públiques i del món polític en general. 
 
En segon lloc, perquè el 3 d’octubre de 2007, el Parlament de Catalunya va aprovar, per 
unanimitat la nova Llei de Serveis Socials . L’aprovació d’aquesta llei com també la 
d’Autonomia Personal i d’atenció a les persones dependents i la Llei de Prestacions 
econòmiques, han aportat un nou marc legislatiu que suposa un pas molt important pel 
que fa a la garantía de majors drets socials i en la prestació de determinats Serveis 
Socials. En el cas de la Llei de Serveis Socials, la Taula ha fet moltes aportacions en els 
darrers dos anys, i d’una manera especial va incidir al llarg del mes de juliol per tal que 
recollís adequadament el paper i la significació de les entitats del tercer sector social. 
Podem estar raonablement satisfets dels resultats. 
 
En tercer lloc, perquè hem iniciat la definició del que hem anomenat Pla Estratègic del 
Tercer Sector  que vol donar resposta a les preguntes que es fa al sector per tal de definir 
la seva orientació pels propers anys en un escenari de canvi tant transcendental com en 
el que ens trobem. 
 
En quart lloc, perquè hem realitzat passes concretes en el treball per a la millora interna 
del sector i, en particular en l’àmbit de la qualitat. L’estudi sobre l’Estat de la qualitat a les 
ONG, l’inici de l’anàlisi dels costos i, sobretot, la signatura pública de la “Carta de la 
Qualitat” per part de la Taula i les seves organitzacions, suposa una primera i tangible 
iniciativa en l’ordre de la millora del sector i la recerca de la transparència i confiança per 
part de la societat. 
 
Finalment, perquè en la segona meitat de l’any hem fet una reflexió sobre la nostra 
dinàmica interna i el nostre funcionament organitzatiu que ens ha dut a establir 
mecanismes per a reforçar la participació dels socis i l’eficàcia de la nostra t asca.  
Hem renovat la Junta Directiva  i hem reforçat l’estructura organitzativa a partir de la 
selecció i contractació d’una nova Direcció General. 
 
Al llarg de l’any han passat moltes més coses de divers grau  d’importància apart dels 
cinc apartat que hem destacat. Totes elles donen cos a un any 2007 important i intens i 
que ens situa en bones condicions per afrontar els reptes de futur més immediat. El 
present document en fa un repàs de totes elles. 
 
 
 



1. Polítiques Públiques 
 

 
 La Llei de Serveis Socials 

El 3 d’octubre de 2007 el Parlament de Catalunya va aprovar  la nova Llei de Serveis 
Socials. La convocatòria avançada de les eleccions a la Generalitat, va impedir que la 
Llei s’aprovés a l’anterior legislatura. 
 
Aquest retard va tenir però alguns avantatges. En primer lloc,va permetre adaptar 
millor el text al nou marc legislatiu del nou Estatut i tenir en compte la nova llei 
d’autonomia personal i atenció a la Dependència. En segon lloc, va permetre millorar 
el text i sobretot integrar les aportacions diverses dels grups parlamentaris que va 
possibilitar que obtingués la unanimitat. En tercer lloc, es va definir un catàleg de 
prestacions que malgrat no ser una cartera definida, orienta en bona part el contingut i 
els requisits de qualitat dels serveis. Finalment,  va donar marge per tal que la 
consideració, el reconeixement i el paper del tercer sector social en la prestació dels 
serveis quedés millor i més ben posicionada que els textos inicials. 
 
Aquestes quatre qüestions eren objectiu de la Taula i es van aconseguir. En aquest 
sentit, la feina realitzada el mes de juliol amb els diversos grups parlamentaris es va 
demostrar útil i eficaç, malgrat que no es van recollir en la seva totalitat els postulats 
de la Taula. 
 
 

 El Pla de Suport al tercer Sector 
Finalment, la reiterada proposta feta per la Taula en le precampanya electoral i en el 
1er Congrés del Tercer Sector, ha estat incorporada pel govern com a ferm 
compromís. Així es va expresar per part de la Consellera d’Acció Social en elmarc del 
Congrés i en posterioritat pel mateix President de la Generalitat en el debat de Política 
General en el parlament, el passat mes d’octubre. 
 
Aquest Pla que ha de ser aprovat pel Govern de la Generalitat per a garantir entre 
d’altres qüestions la seva transversalitat, està liderat pel Departament d’Acció Social i 
des del mes de setembre hem iniciat una línia de trobades per tal de fer-ne el 
seguiment en la seva elaboració. 
 
 

 El Pacte i el Pla d’inclusió Social de Catalunya 
El govern no ha assumit com a tal la proposta formulada per la Taula per tal 
d’impulsar un Pacte per la inclusió social seguint l’estela de pactes temàtics aprovats 
o pendents com el de Competitivitat el 2005, el d’Educació al 2006 o de l’Habitatge 
pel 2007.  
 
La Taula ha reclamat en tot cas la concreció d’un Pla d’inclusió Social a Catalunya 
amb objectius, accions i pressupostos associats. També que es reuneixi la Comissió 
Rectora del Pla que va establir en el seu dia. 
 
El Departament d’Acció Social ha centrat les seves actuacions en promoure 
l’establiment de Plans locals d’acord amb una vintena d’ajuntaments, aportant 
recursos per a la creació d’oficines locals i programes de formació. El Departament 
s’ha compromès a treballar per tal que el 2008 esdevingui una realitat el Pla d’Inclusió 
social català. 



 
 

 El Pla Nacional d’Associacionisme i Voluntariat (P NAV) 
Des del Departament de Governació, ates la nova reorganització de les competències 
per part del Govern d’entesa, s’ha impulsat la definició d’un Pla Nacional 
d’Associacionisme i Voluntariat. 
 
La Taula no ha estat convidada expressament a participar en la seva elaboració fins 
el mes de setembre en que va tenir ocasió de reunir-se amb la Direcció General 
d’Acció Comunitària responsable d’aquest procés. 
 
La Taula ha fet aportacions en el terreny de les propostes, ha participat en les 
jornades del mes d’octubre, ha demanat una interlocució preferent de cara el futur i 
especialment, ha plantejat la necessitat que el Departament de Governació i el 
Departament de Acció Social coordinin les seves actuacions que tenen a veure amb 
la promoció del sector i en particular que les mesures que s’estan contemplant en el 
PNAV s’integrin en el Pla de Suport al Tercer Sector. 
 
 

 Les pluriennalitats per les entitats de segon nive ll 
La Taula ha iniciat un diàleg amb el Departament de Governació per tal de garantir 
que totes les organitzacions de segon nivell que pertanyen a la Taula del Tercer 
Sector disposin de Convenis pluriennals i d’ajust a les seves estructures de 
funcionament. 
 
S’ha establert l’acord d’analitzar la situació de les que no en disposen per tal de 
concretar una subvenció pel 2008 que servirà de base per tal d’establir la 
pluriennalitat de 2009-2011 i així incorporar-se al cicle de la resta d’entitats que ja van 
signar aquests convenis pel període 2006-2008. S’analitzarà també quin Departament 
es farà càrrec tant de l’aportació econòmica  com del seguiment del Conveni, en raó 
de la naturalesa de l’organització. 
 
 

 Pla Estratègic sobre els usos i la gestió dels tem ps a la vida quotidiana 
Hem tingut ocasió de participar a la Jornada de cloenda, el 7 de novembre, del Pla 
Estratègic dels usos dels temps que ha promogut  la Secretaria de Polítiques 
Familiars i Drets de Ciutadania, tot fent aportacions per tal de garantir especialment 
l’especificitat dels col.lectius amb especials dificultats o en situació d’exclusió. 
 
 

 Llei d’Acollida de la Immigració a Catalunya 
Hem pogut participar en les dues convocatòries que s’han fet des de la Secretaria 
General d’Immigració del Departament d’Acció Social el xx d’abril i el 27 d’octubre de 
2007. En qualsevol cas, no hem pogut articular internament l’elaboració de propostes 
des de la Taula. 
 
 

 Marc Estratègic de Benestar Social de Barcelona (A BAS) 
L’Ajuntament de Barcelona, i en particular el tinent d’Alcalde responsable de la política 
de Benestar Social, Ricard Gomà, ens ha ofert la possibilitat de participar i fer 
aportacions específiques al Marc Estratègic de Benestar Social que s’ha definit a 
través de ABAS. 
 
Hem fet una primera aportació sobre el Fet nº 10 que tracta sobre els canvis que 
s’estan produint pel que fa al paper i la intervenció dels diversos actors (Administració 
Pública, tercer Sector i sector mercantil lucratiu) en la prestació de serveis i la tasca 
de cohesió social. 
 



De la trobada que es va produir el 23 de novembre, s’ha concretat un pla de treball 
que ha de tenir continuïtat el proper any i que clourà el mes de març de 2008. Més 
enllà de la participació en l’elaboració d’aquest marc estratègic existeix la disposició 
en treballar de forma específica diversos temes que tenen a veure en la concertació 
dels serveis amb el tercer sector i el recolzament al mateix. 
 
 

 El 0,52% del IRPF 
Tal i com havíem fet en els dos darrers anys, enguany també hem impulsat de forma 
conjunta amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania, la campanya per a 
sensibilitzar als ciutadans sobre l’acció de les entitats i promoure que els contribuents 
marquessin la creu en favor d’altres finalitats socials per tal d’incrementar els recursos 
per a les ONG. 
 
Contràriament  al que pensàvem enguany no s’ha aplicat l’assignació del 0,7% que el 
Govern va decidir aplicar al programa d’altres finalitats socials. És de preveure que 
això es faci en la propera campanya. 
 
La campanya que es va presentar públicament i de forma conjunta el 2 de maig de 
2007, va ser molt discreta i amb un impacte reduït als mitjans de comunicació. No 
disposem en tot cas de dades per tal de poder valorar si hem incrementat en caselles 
marcades i recursos recaptats. 
 
El que sí sembla bastant clar és que no s’han incrementat el recursos que el MTAS 
distribueix a les entitats que actuen a Catalunya. I el que també sabem és que no s’ha 
produït cap canvi en el sistema de gestió i decisió de l’assignació tributària tal i com la 
Taula defensa des de fa anys. 



 
 
2. Accions de reforçament i millora del tercer sect or social 
 

 El 1er Congrés del Tercer Sector Social de Catalun ya 
Tal i com s’ha senyalat en la presentació d’aquesta memòria de gestió, la realització 
del 1er Congrés del Tercer Sector Social impulsat per la Taula, ha estat una fita 
històrica molt important i un èxit tant en clau interna com pel que fa a la projecció i 
reconeixement de la Taula. 
 
El Congrés es va realitzar els dies 23 i 24 de març de 2007 a la Farga de l’Hospitalet 
de Llobregat. Hi van participar 600 persones i el que és més important es van recollir 
150 aportacions de les quals més de 90 es van exposar en directe en formats de 
Taula Rodona i debats. 
 
Aquestes aportacions van ser  valuoses per be que desiguals i poc homogènies. En 
tot cas van estar complementades amb ponències d’experts en  format de plenari que 
van atorgar un nivell de continguts molt notables. La responsabilitat de la gestió dels 
continguts va anar a càrrec del Observatori del Tercer Sector i d’un Comité Científic 
creat ad-hoc i composat per personalitats rellevants en l’àmbit de la recerca i del 
pensament sobre polítiques públiques i tercer sector. 
 
El Congrés i la Taula va obtenir un important nivell de reconeixement per part de les 
Administracions Públiques: Ajuntament de l’Hospitalet, Diputació de Barcelona i d’una 
manera especial del Govern de la Generalitat a través de la presència del President 
Montilla i dels Consellers Puigcercós i Capdevila. A més, aquesta participació va anar 
associada a l’adopció de compromisos molt explícits en termes de suport al sector. 
També hi varen participar representants de la resta del tercer sector de Catalunya, de 
diverses formacions polítiques, sindicals, del sector a nivell de l’estat i europeu. El 
Congrés va ser objecte de patrocinis diversos per part de la Fundació Un sol Món, la 
Fundació Jaume Bofill, La Vanguardia i Correus.  
 
El Congrés es va cloure amb la lectura d’un manifest que resumia un potent planteig 
programàtic de la Taula pels propers anys. 
 
Tot i que la repercussió en els mitjans de comunicació va ser limitada, el Congrés va 
suposar una posada de llarg en societat i l’obtenció de carta de ciutadania de la 
Taula. Des del punt de vista del seu itinerari, el Congrés marca una fita, un abans i un 
després. En els darrers mesos s’ha estat treballant en una publicació que vol recollir 
el que va significar i que és previst presentar públicament el 17 de gener de 2008. 
 
 

 El treball entorn la qualitat 
El treball entorn la qualitat ha tingut enguany una especial rellevància. D’una banda, 
s’ha procedit a la publicació del Llibre Sobre “l’Estat de la Qualitat a les ONG socials” 
que recull les conclusions de l’estudi que en el seu dia la Taula va encarregar al 
Observatori del Tercer Sector. 
 
Per altra banda, s’ha iniciat l’estudi específic sobre els costos de la qualitat. I que ha 
estat objecte de seguiment i treball a la Jornada del 13 de desembre de 2007, 
celebrada al Centre Cívic del Pati Llimona de Barcelona. 
 
Finalment, aquest mateix dia, va ser la data escollida per a signar la “Carta de la 
Qualitat” que s’havia consensuat i compartit al llarg del 2006  i també en el marc del 
Congrés per part de la Taula.  La Taula i els representants de les entitats que la 
composen han volgut palesar públicament el seu compromís amb la qualitat i amb la 
transparència en uns moments en que determinats afers ahn lesionat la imatge de les 
ONG davant l’opinió pública. 
 



 
 Inici del Pla Estratègic 

Dèiem a la presentació que una de les qüestions més significatives de l’any havia 
estat la posada en marxa de Pla Estratègic del Tercer Sector Social. 
 
A l’assemblea del 12 de juliol es va acordar el plantejament que es va concretar i 
validar a l’assemblea del 3 d’octubre. Amb l’assessorament i conducció de la 
Fundació Aqüelitas, s’ha constituït un potent equip directiu que  haurà realitzat dins 
l’any tres sessions sobre el primer bloc de missió, valors i visió i un treball de 
diagnòstic (DAFO) que prepara la segona part a desenvolupar el 2008. 
 
El 30 d’octubre es va realitzar un primer seminari amb la participació de més de 50 
persones que va ser molt satisfactori  per quan es va produir una construcció 
col.lectiva de continguts sobre la base de l’aportació que va presentar l’equip director. 
 

 La prestació de Serveis per part de les entitats 
D’acord amb el nostre Pla d’actuació, el millor posicionament del sector en la 
prestació de serveis ha estat objecte d’atenció de la Taula en diversos moments de 
l’any. 
 
Per una banda, i en el marc del Congrés, es va constituir un contingut de treball en les 
taules rodones i en el seu manifest. En segon lloc, ho ha estat en el marc de les 
esmenes que hem presentat a la Llei de Serveis Socials. En tercer lloc, hem propiciat 
i acompanyat el procés d’algunes entitats per tal de crear una plataforma del tercer 
sector per a prestar serveis socials i que ha tingut com a inici la voluntat de donar 
resposta més complerta a la contractació pública de l’ajut a domicili de Barcelona i 
d’altres Ajuntaments. Finalment, tal i com s’ha comentat, enguany hem iniciat un 
treball amb l’Ajuntament de Barcelona per tal d’avançar en temes específics e millora 
en la contractació pública, clàusules socials i publificació de les activitats del sector. 
 
 

 El marc de relacions laborals 
L’establiment d’un Conveni d’àmbit estatal de l’acció social protagonitzada per una 
patronal no representativa del sector i aliena als seus interessos,amb els sindicats 
CC.OO.i UGT, ha generat una important inquietud al sector. 
 
Per altra banda, aquest context lesiona directament el treball que s’està realitzant des 
de fa anys a Catalunya a través de les diverses patronals que agrupen les entitats no 
lucratives del sector. 
 
La Taula ha acordat donar suport a la AEISC en les seves actuacions i influir en la 
mesura que li sigui possible en el govern i els sindicats per tal de preservar un àmbit  
de negociació propi de Catalunya i afavorir un marc de relacions laborals el més 
adaptat possible a la naturalesa de les activitats. 
 
Finalment, la Taula ha acordat conèixer i valorar el mapa de les patronals existents a 
Catalunya i l’Estat en relació a aquesta qüestió i les seves estratègies amb l’objectiu 
de promoure els criteris compartits com a sector. 
 



 
3. La interlocució amb les Administracions Públique s 
 
3.1 Govern de la Generalitat 
La constitució del Govern d’Entesa a finals del 2006 va fer que la Taula es trobés amb 
un nou context pel que fa als seus interlocutors en el Govern i fins i tot amb un 
escenari de canvis pel que fa a la seva organització interna. 
 
Aquests canvis no van ser valorats positivament per part de la Taula, especialment 
aquells que tenien a veure amb la segmentació de tasques i competències que havien 
estat històricament concentrades al Departament de Benestar i Família. La nova 
divisió de competències entre el Departament d’Acció Social i de Governació introduïa 
distorsions al generar un divorci d’interlocució i organitzatiu entre les funcions de 
prestació de serveis i la de dinamització comunitària i de voluntariat, ambdues 
inherents als tercer sector. Les dificultats derivades d’aquest canvi s’han confirmat al 
llarg de l’any. 
 
Pel que fa als nous interlocutors, varem tenir l’ocasió de reunir-nos amb el President 
Montilla el 18 de gener de 2007,amb el Conseller Puigcercós el 07 de febrer de 2007, 
i amb la Consellera Capdevila el 28 de desembre de 2006.  Tots tres, tal i com hem 
comentat anteriorment, varen tenir una presència al 1er Congrés del Tercer Sector tot 
explicitant reconeixements i compromisos molt explícits. Des de mes d’abril i fins 
l’estiu s’ha produït un ralentiment quan no una paràlisi pel que fa als temes sobre els 
quals s’havien verbalitzat els compromisos esmentats. 
 
El treball amb el Govern s’ha reprès especialment a partir del mes de setembre en els 
programes que hem descrit en el capítol 1 d’aquest informe i especialment a partir de 
la interlocucio de la Directora del ICASS, Carolina Homar i del Director d’Acció 
Comunitària, Xavier Garriga. S’han concretat en aquest sentit ajuts específics per a la 
celebració del Congrés apart de donar continuïtat al Conveni pluriennal que la Taula 
te establert amb el Departament de Governació. 
 
Cal fer esment com a dèficit, l’absència de diàleg dins l’any 2007 amb el Departament 
de Treball que caldrà impulsar de cara el proper any. 
 
3.2 Parlament 
En el decurs del tràmit parlamentari, especialment al llarg del mes de juliol, hem tingut 
ocasió de reunir-nos i desenvolupar sessions de treball amb els representants de tots 
els grups parlamentaris, que han estat positius, tant pel que fa als aspectes formals 
com als continguts que se n’han derivat en la llei de Serveis Socials. 
 
En ocasió de l’aprovació de la Llei el passat 3 d’octubre de 2007 varem ser convidats 
a ser present al debat i aprovació de la Llei. 
 
Amb motiu de la Diada del 11 de setembre varem també ser presents ala recepció 
que es va celebrar al mateix parlament. 
 
Finalment, se’ns ha convidat a comparèixer davant la Comissió de Benestar i 
Immigració per tal d’exposar les conclusions del nostre Congrés. 

 
3.3 Diputació de Barcelona 
Hem continuat mantenint un àmbit de col.laboració molt positiu amb l’Area de 
Benestar Social de la Diputació de Barcelona. S’ha concretat una col.laboració 
econòmica pel funcionament de la Taula, s’ha col.laborat amb el Congrés i també 
amb l’edició del llibre sobre “L’Estat de la qualitat de les ONG socials”. 
 
Per part de la Taula, s’ha concretat també la participació amb el Forum de Serveis 
Socials celebrat el mes  de març. 
 



3.4 Ajuntament de Barcelona 
Més enllà de les col.laboracions econòmiques que han estat puntuals i molt limitades, 
a finals d’any, tal i com hem comentat hem reprès la interlocució amb Ricard Gomà i 
el seu equip  i s’han generat expectatives positives per ambdues parts que s’hauran 
de concretar especialment el 2008. 

 



 
4. Acció relacional amb d’altres agents i comunicac ió 
 

 EAPN 
Hem mantingut un nivell de participació força activa a la EAPN, especialment a partir 
de la representació a la junta Directiva i assumint la tresoreria per part del Xavier 
Puig. 
 
Ell mateix va participar en el seminari sobre immigració i a la Jornada de Budapest del 
mes de novembre 
 
Hem participat amb cinc persones al Seminari i l’Assemblea del 25 i 26 d’octubre a 
Valladolid.  
 
Hem participat unes deu persones en el Seminari sobre Plans d’inclusió local el 27 de 
novembre a Sabadell promogut per la Fundación Luis Vives i la EAPN. També el 11 
de desembre amb tres persones a la sessió de cloenda del 11 de desembre. 
 
La EAPN a través del seu President d’Europa i Espanya i de representants 
d’Andalusia, Madrid i Euskadi, ens van acompanyar en el context del nostre Congrés 
el mes de març. 
 
Enguany la EAPN ha patit dificultats en l’ordre organitzatiu i tècnic. A l’assemblea això 
es va posar de manifest i es va concloure que cal reforçar l’estructura tècnica de la 
xarxa. 

 
 
 AEISC 

Hem compartit amb l’AEISC diversos espais de col.laboració per tal de conjuntar al 
màxim la funció patronal de les entitats no lucratives d’acció social que integra amb la 
funció política que exerceix la Taula. 
 
Aquesta col.laboració es va concretar amb la participació destacada de l’AEISC en el 
marc de 1er Congrés del Tercer Sector Social, especialment en els temes de la 
regulació laboral del sector i, més endavant amb el seguiment i la coordinació de tot 
l’afer derivat per la signatura del Conveni Estatal de l’àmbit social per part de una 
patronal gens representativa del sector. 
 
En el mes de juliol varem participar en l’acte informatiu convocat per l’AEISC al efecte 
i amb posterioritat hem acordat coordinar-nos per tal d’influir tant en els sindicats com 
en el govern per tal de no lesionar el procés de diàleg establert a Catalunya i per tal 
de contemplar l’especifictat dels diversos subsectors. 
 

 ONG i resta del tercer sector 
El 1er Congrés també ha estat un escenari en el que han participat algunes 
federacions de ONG, especialment de l’àmbit medioambiental i organitzacions  més 
centrades  en el desenvolupament. 
 
El 16 de juliol, varem mantenir una trobada amb la Federació d’ONG pel 
desenvolupament, la Federació d’ONG per la Pau i la Federació d’ONG de Drets 
Humans, en la que varem compartir les experiències de treball en comú i en 
particular, l’itinerari seguit per la Taula. Varem expressar la voluntat de torbar espais 
de treball en comú de cara el futur. 
 
D’una manera particular, hem coincidit en diversos àmbits com per exemple el d’actes 
convocats per l’Observatori del Tercer Sector en el treball entorn la transparència, l’ús 
de les noves tecnologies, etc. 
 
 



 
 Partits Polítics 

En el darrer trimestre del 2006 que es va produir la campanya electoral al Parlament, 
la Taula es va entrevistar amb els principals liders de totes les formacions polítiques, 
varem formular propostes i organitzar el debat sobre política social. 
 
Durant el 2007, els contactes que s’ha produït han tingut més a veure amb els 
processos legislatius endegats i, d’una manera especial, amb els diputats i diputades 
responsables que han participat en la ponència de la Llei de Serveis Socials. 
 
En la darrera fase de l’any, hem iniciat contactes amb els candidats a les properes 
eleccions generals per tal de fer propostes per a la propera legislatura a nivell d’Estat. 
 
En el marc del 1er Congrés del Tercer Sector, representant de bona part de l’arc 
parlamentari van ser presents al llarg dels dos dies. 
 
 

 Món universitari i recerca 
Per primera vegada, la Taula ha establert enguany un espai de treball compartit amb 
persones de diverses universitats i centres de recerca en l’àmbit de les polítiques 
públiques i del tercer sector. 
 
Aquest espai es va materialitzar amb la participació en el Comité Científic del 1er 
Congrés del Tercer Sector i també pròpiament en la realització del Congrés, ja sigui 
mitjançant aportacions en les ponències, com en la moderació i conducció dels 
debats. 
 
Per altra banda, hem concretat diversos encàrrecs en l’àmbit de la recerca, 
l’elaboració de propostes i la gestió de continguts, en els temes de Qualitat, de 
desenvolupament legislatiu i dels continguts del Congrés en general. Aquests treballs 
s’han dut a terme amb equips especialitats com l’Observatori del Tercer Sector o amb 
la Fundació Aqüelitas. La Taula també ha iniciat col.laboracions amb equips de 
recerca d’ESADE i la Fundació Bofill. 
 
 

 Altres entitats, organitzacions  i empreses 
El marc del Congrés d’una manera especial però no exclusiva, ha possibilitat la 
col.laboració d’altres institucions i empreses amb els projectes impulsats per la Taula. 
Així, la Fundació Un sol Món de Caixa Catalunya, la Fundació Bofill, La Vanguardia, i 
Correus van donar suport a la realització del Congrés amb aportacions econòmiques 
o amb especies. 
 
En el finançament del Pla Estratègic del sector també hi ha col.laborat la Fundació la 
Caixa. 
 
 

 Presència als mitjans de comunicació 
La presència de la Taula en els mitjans de comunicació ha estat més alta que en anys 
anteriors, per be que limitada.  
 
S’ha produït especialment amb motiu del 1er Congrés del Tercer Sector Social i en el 
context de l’aprovació de la llei de Serveis Socials. Per altra banda, també s’ha 
reflectit amb motiu de la campanya pel 0,52% del IRPF i amb motiu dels afers de 
presuntes irregularitats de les ONG al mes de juliol. 
 
 
 
 
 



 
5. Dinàmica interna de la Taula 
 
Tal i com senyalàvem a la presentació del document, un dels elements a destacar de 
l’any ha estat la reflexió interna sobre la necessària millora i actualització dels 
recursos organitzatius i la participació dels socis, d’acord amb el moment històric de la 
Taula i els nous reptes plantejats. L’anàlisi que va fer la Junta Directiva es va traduir 
en el document de millora organitzativa que es va presentar a l’assemblea del mes de 
juliol i es va debatre aprovar a l’assemblea del mes d’octubre. 
 
El document plantejava la necessitat de reforçar el paper polític de la Junta i 
l’Assemblea, la necessitat d’estimular la participació de tots els socis, especialment 
aquells que no formen part de la Junta i finalment la contractació directe per part de la 
Taula d’una Direcció General amb més dedicació i entitat que la Secretaria Executiva 
que havíem tingut fins la data. 
 

 Funcionament i renovació dels órgans rectors. Asse mblea i Junta 
Enguany hem celebrat quatre assemblees i quinze Juntes Directives. En general s’ha 
garantit un bon nivell de participació. Limitacions i deficiències metodològiques ens 
han dut a introduir millores en el nostre funcionament que hem anat concretant en la 
segona meitat de l’any. 
 
Un element a destacar ha estat l’elecció d’una nova Junta Directiva el mes de juliol 
que es va completar el mes d’octubre. Tot i que les entitats que han format part de la 
nova Junta han estat les mateixes, s’ha produït una renovació d’un  40% de les 
persones que en formen part. També s’han escollit noves responsabilitats i nous 
càrrecs. 
 
L’elecció de la junta d’enguany va posar de manifest la necessitat d’establir un 
procediment electoral més precís de cara al futur i a tal efecte es va crear una 
comissió que formularà una proposta per a la seva consideració i aprovació de la 
Junta i l’Assemblea dins del primer trimestre del 2008. 
 
La nova Junta va determinar que, almenys fins el mes de desembre, deixaria de 
funcionar la Comissió Permanent i que a partir de la incorporació de la nova direcció 
General i després de valorar el funcionament en aquest període es consideraria la 
conveniència o no de reactivar-la. Les funcions que feia la Permanent s’hauran 
d’assumir en treball bilateral o amb grups creats a l’efecte. 
 

 Grups de treball 
Els grups de treball més estables han funcionat de forma desigual. Per una banda, el 
de qualitat s’ha reunit periòdicament sobre la base d’un pla de treball i amb resultats 
satisfactoris. Pel que fa al Grup d’Inclusió Social i immigració, el seu funcionament ha 
estat deficitari i amb poca continuïtat. El primer trimestre va funcionar de forma regular 
la Comissió Executiva del Congrés. 
 
A partir del mes de setembre hem generat dos grups de treball associats a feines 
específiques: L’equip director del Pla Estratègic i la comissió de procediment electoral. 
 

 Congrés Seminaris i Jornades 
Enguany s’han produït tres moments de participació de caràcter més ampli. D’una 
banda, i de forma destacada, cal fer esment al 1er Congrés del Tercer Sector. Amb 
una participació general de 600 persones, la participació va tenir el valor afegit 
d’aportar i exposar més de 100 reflexions i experiències diverses. 
 
El 30 d’octubre es va realitzar el primer seminari que forma part del Pla Estratègic del 
sector amb una participació superior a les 50 persones.  
 



Finalment, el 13 de desembre, la Jornada de qualitat amb una participació equivalent 
ha estat un tercer moment de l’any en que les diverses entitats de la Taula hauran 
compartit i debatut de forma conjunta. 
 

 Nous socis 
Enguany , la base social de la Taula s’ha incrementat amb dues incorporacions més, 
la Federació ECOM i la FAGIC, que a la seva vegada integren a 126 i 51 entitats 
respectivament. El nombre actual de socis al acabar el 2007 haurà estat de 25. 
 
La incorporació de la FAGIC, aprovada en la Junta del 4 de desembre suposa a més 
la incorporació d’un col.lectiu que fins ara no estava representat com a tal a la Taula. 
 

 Nova Direcció General 
D’acord amb la reflexió que es va fer amb posterioritat al Congrés, es va concloure en 
la conveniència de reforçar l’estructura tècnico-política de la Taula a partir de la 
contractació directa d’una Direcció General. 
 
A tal efecte es va crear una Comissió Delegada de la Junta Directiva per a conduir i 
interlocutar amb l’empresa de selecció IOR Consulting contractada al efecte per a fer 
el procés de selecció per tal de garantir la màxima professionalitat i transparència. 
 
El procés de selecció que es va activar entorn el 20 de juliol. La Junta Directiva va 
aprovar per unanimitat la proposta presentada per la Comissió Delegada i el nou 
Director General es va incorporar el 1 de novembre. 
 

 Publicacions 
Cap a finals d’any hem iniciat una línia de publicacions que durà per títol “Documents 
del Tercer Sector Social”, amb la presentació del llibre sobre l’estudi “L’Estat de la 
qualitat a les ONG socials”. 
 
Aquesta publicació es veurà complementada amb la publicació de llibre sobre el 1er 
Congrés que es presentarà públicament el proper mes de gener de 2008. 
 

 
 



Annex 1. Activitats i reunions de tipus intern 
 

� Assemblees 
� 08.03.07 
� 12.07.07 
� 03.10.07 
� 18.12.07 

 
� Juntes Directives 

� 11.01.07 
� 08.02.07 
� 22.02.07 
� 22.03.07 
� 12.04.07 
� 10.05.07 
� 14.06.07 
� 03.07.07 
� 12.07.07 
� 19.07.07 
� 13.09.07 
� 03.10.07 
� 18.10.07 
� 14.11.07 
� 04.12.07 

 
� Permanents 

� 25.01.07 
� 08.03.07 
� 26.04.07 
� 24.05.07 
� 28.06.07 

 
� Congrés, Jornades i Seminaris 

� 23-24.03.07  1er Congrés del Tercer sector 
� 30.10.07  Seminari Pla Estratègic 
� 13.12.07  Jornada Qualitat 

 
� Grups de treball: 

� Qualitat 
� 24.01.07 
� 22.02.07 
� 20.07.07 
� 2.10.07 

� Inclusió Social i Immigració 
• 30.01.07 
• 30.05.07 
• 28.06.07 

� Executiva Congrés Tercer Sector 
� Comissió Delegada selecció Direcció General 
� Equip Director Pla Estratègic 

• 28.09.07 
• 05.10.07 
• 23.11.07 

 
� Procediment electoral  

• 28.11.07 



 
Annex 2. Relació de reunions institucionals 

 
 
� Carme Capdevila 28.12.06 
� José Montilla 18.01.07 
� Joan Puigcercós 07.02.07  
� Carolina Homar 9.02.07-18.06.07-21.09.07 
� Ricard Gomà 9.02.07-23.11.07 
� Xavier Garriga 12.09.07 

 
 



Annex 3. Participació actes / Jornades 
 

� 28.03.07 - Forum Serveis Socials Diputació 
� 23.04.07 - Recepció Govern Sant Jordi 
� 29.06.07 - Observatori Família 
� 20.07.07 – Acte AEISC informació Conveni laboral  
� 10.09.07 - Recepció Parlament  Diada 
� 23.09.07 - Recepció Aj. BCN Mercè  
� 03.10.07 - Acte aprovació Llei Serveis Socials  
� 23.10.07 - 11 Forum FEDAIA  
� 24.10.07 - Observatori Família  
� 25-26.10.07 - Seminari i Assemblea EAPN- Valladolid  
� 27.10.07 - Jornades Pla Nacional Associacionisme i Voluntariat   
� 07.11.07 - Jornada Usos del Temps (Secretaria Famílies)  
� 09.11.07 - Jornada Consell Insular Benestar Social Mallorca  
� 14.11.07 - Jornada Presentació Fundació Mambré  
� 19.11.07 - Premis Infància 2007-FEDAIA  
� 20.11.07 - Conferència Artur Mas  
� 26.11.07 - Balanç Un any de Govern Montilla  
� 27.11.07 - Jornada Inclusió Social Sabadell  
� 28.11.07 - Jornada Pla Inclusió i Cohesió Social Sant Boi  
� 01.12.07 - Acte presentació propostes ICV  
� 10.12.07 - Dia Internacional del Voluntariat  
� 11.12.07 - Seminari Inclusió Social a Madrid  

 


