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PROPOSTA DE PLA OPERATIU 2022 
 

Objectiu estratègic 1: Fer front a la crisi social provocada per la COVID-19 
 

Objectius específics Accions a prioritzar Indicadors Resultat previst Impacte previst Aliança o 

col·laboració 

1.1. Donar 

compliment a 

l'Acord per una 

Catalunya Social 

Vetllar a través de la 

seva Comissió de 

Seguiment pel 

compliment de les 

mesures recollides en 

l’Acord per una 

Catalunya Social 

Mesures de l’Acord 

introduïdes en el 

Pla de Govern o 

que el Govern es 

compromet a 

aplicar 

Almenys 50% de les 

mesures recollides o en 

previsió de ser 

implementades 

El Govern aplica la 

majoria de les accions de 

l’Acord per una Catalunya 

Social 

Generalitat 

(Departaments 

EMT, DSO i DIF) 

1.2.  Analitzar de 

manera 

permanent dels 

efectes socials i 

econòmics 

derivats de la 

crisi de la 

COVID-19 

Obtenir indicadors 

estadístics per millorar 

el coneixement, de 

forma sectorialitzada, 

de l’impacte de la 

COVID i desenvolupar 

eines de comunicació 

amb les dades 

obtingudes. 

Nombre d’informes 

elaborats 

 

Nombre d’impactes 

en premsa 

obtinguts 

Tenir elaborats com 

mínim 5 informes 

estadístics a l’any.  

 

Haver publicat com a 

mínim un producte 

comunicatiu (article, 

NdP, etc.) relacionat 

amb cada informe.  

Generem coneixement 

actualitzat sobre l’estat 

entorn l’impacte de la 

COVID en els àmbits 

d’intervenció i col·lectius 

de les entitats de la 

Taula.  

 

Aprofundir en la 

temàtica de la 

construcció de la 

Nombre de 

ponències que 

tracten el tema 

Almenys el 50% de les 

ponències dedicades a 

aquest tema.  

Compartim coneixement 

sobre els reptes de la 

societat post-COVID 
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societat post-COVID en 

el marc del 7è 

Congrés.  

Seguir impulsant el 

cicle “Reflexions de 

futur” a través 

d’entrevistes amb 

experts de dins i fora 

del sector perquè 

parlin dels temes 

d’actualitat de la 

Taula; modificant el 

format del cicle i 

gravant-lo en un plató 

en una Universitat 

Nombre de 

visualitzacions de 

les entrevistes 

realitzades al llarg 

de l’any 

Increment del nombre 

de visualitzacions i dels 

subscriptors al canal YT 

Recollim coneixement 

expert sobre els reptes 

de futur i el difonem a un 

públic general a través 

de canals audiovisuals 

propis 

Universitat Pompeu 

Fabra/ altra 

universitat  

1.3. Consolidar la 

Plataforma de 

Professionals 

com a eina de 

cerca de feina en 

el Tercer Sector 

Social de 

Catalunya.  

Generar sinergies amb 

altres plataformes i 

també amb les entitats 

per tal d’avançar cap a 

una plataforma única. 

nombre d’aliances 

creades 

 

Plataforma conjunta 

consolidada 

El Sector Social compta 

amb una única 

plataforma per facilitar la 

contractació al Tercer 

Sector Social.  

Torre Jussana, 

Xarxanet, CAB, 

col·legis 

professionals i 

altres 
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Objectiu estratègic 2: Defensar la garantia de l’exercici dels Drets i la millora de les condicions de 
vida de les persones en situació de vulnerabilitat a través de la incidència pública 

 

Objectiu específic Accions a prioritzar Indicadors Resultat previst Impacte 

previst 

Aliança o 

col·laboració 

2.1. Potenciar la  

detecció de la 

vulneració de drets 

i la recopilació de 

propostes sectorials 

de les federacions. 

Detectar a través dels 

grups de treball els drets 

vulnerats, elaborar un 

document d’incidència 

anual en cada grup, i 

incrementar la coordinació 

entre els diversos grups de 

treball per establir fulls de 

ruta en comú. 

Documents 

d’incidència elaborats.  

 

Accions 

desenvolupades 

conjuntament entre 

dos o més grups de 

treball.  

Elaborat un 

document 

d’incidència per al 

període 2022-2023 

per cada grup de 

treball sectorial. 

 

Detectats àmbits 

d’interès comuns 

entre diferents 

grups de treball i 

desenvolupades 

accions d’incidència.  

Comptem amb 

un full de ruta 

comú que 

facilita la tasca 

d’incidència i 

comunicació.  

 

Publicar un document que 

referenciï les principals 

normes vinculades a la 

garantia de drets tant a 

nivell internacional, estatal 

o autonòmic. 

Document amb les 

principals normes 

vinculades a la 

garantia de drets 

elaborat.  

Identificades les 

principals normes 

vinculades a la 

garantia de drets 

tant a nivell 

internacional, 

estatal o autonòmic. 

Ens dotem 

d’eines 

juridiconormati

ves per 

denunciar la 

vulneració de 

drets. 
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2.2.  Generar coneixement 

i obtenció de dades 

sobre la realitat social 

Elaborar els Dossiers 

Catalunya Social i els Debats 

per una Europa Social i 

definir un full de ruta de 

comunicació i incidència 

política per a cada informe  

Nombre de Dossiers 

Catalunya Social 

elaborats. 

 

Nombre de Debats 

Europa Social 

realitzats 

 

Plans d’incidència i 

comunicació elaborats 

Elaborats i presentats 

4 dossiers Catalunya 

Social. 

 

Organitzat almenys 

un Debat Europa 

Social 
 

Desenvolupats els 

plans d’incidència i 

comunicació. 

Generem i 

difonem 

coneixement 

sobre els 

continguts 

recollits en els 

dossiers.   

Diari Ara 

 

Diplocat 

Impulsar aliances amb 

centres de recerca.  

Número de reunions 

amb centres de 

recerca 

Almenys dos centres 

de recerca contactats 

(o bé reunió realizada 

amb l’ACCUP) 

Detectem 

reptes socials 

compartits 

entre el TSS i 

els Centres de 

recerca 

ACCUP i 

universitats 

Explorar els fons europeus 

com a via per finançar la 

recerca 

Nombre de fons 

europeus detectats 

Almenys una sessió 

de formació per les 

entitats en relació a 

fons de recerca 

Facilitem l’accés 

de les entitats 

als diversos 

fons de recerca 

B-Link 

Dept. Acció 

Exteriors 

2.3. Generar accions 

comunicatives i 

d’incidència en relació 

a la vulneració dels 

drets amb les dades 

Elaborar, per a cada 

informe, un pla d’incidència 

que compti amb materials 

comunicatius.  

Nombre de plans 

d’incidència. 

Cada informe 

elaborat compta amb 

un pla d’incidència 

associat 

Ampliem 

l’impacte i el 

coneixement 

que té la 

ciutadania 

sobre la 
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obtingudes dels 

informes 

vulneració de 

drets. 

2.4. Fer seguiment i 

propostes de 

millora de les eines 

i prestacions 

vigents de garantia 

de rendes 

 

Vetllar per un correcte 

disseny i implementació de 

la prova pilot de la RBU.   

Número de reunions 

del Consell Assessor 

de la RBU 

Participació en el 

100% de les 

reunions i de forma 

activa en el Consell 

Assessor (fent 

aportacions quan es 

sol·liciti). 

Influim en el 

desenvolupam

ent de la prova 

pilot de la RBU 

Generalitat 

(Departament de 

Presidència) 

Vetllar perquè a la 

Comissió de Govern de la 

Renda Garantida es tinguin 

en compte les demandes 

de les entitats socials.  

Nombre d’aportacions 

de la Taula tingudes 

en compte a la 

Comissió de Govern. 

Almenys un 30% de 

les aportacions 

tingudes en compte 

Influim en la 

millora del 

desplegament 

de la RGC 

UGT 

CCOO 

Col·legi de Treball 

Social 

Fer seguiment de la 

implementació de l’IMV i 

impulsar les tasques 

d’incidència que siguin 

necessàries.  

Participació en espais 

i consulta de 

documentació 

per conèixer la 

implementació de 

l’IMV a Catalunya.  

 

Nombre d’accions 

d’incidència 

realitzades  

Coneixement 

actualitzat sobre 

l’estat de la 

implementació de 

l’IMV a Catalunya.   

Proposem 

millores per la 

correcta 

implementació 

de l’IMV a 

Catalunya. 

EAPN 
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Establir la interlocució amb 

l’Agència Catalana de 

Protecció Social per tal de 

millorar i simplificar el 

sistema de prestacions 

socials.  

Reunions fetes amb 

l’estructura que acabi 

corresponent en 

l’impuls de l’Agència 

Catalana de Protecció 

Social 

Contacte establert 

amb l’Agència 

Comptem amb 

el 

reconeixement 

de l’Agència 

per aportar 

millores per 

simplificar el 

sistema de 

prestacions 

socials.   

Generalitat 

(Departament de 

Drets Socials) 

Assegurar la 

representativitat del Tercer 

Sector Social en els espais 

de disseny i avaluació dels 

diferents sistemes de 

garantia de rendes vigents 

Reunions en espais de 

participació a 

Catalunya sobre 

sistemes de garantia 

de rendes 

Cap espai de 

participació d’aquest 

àmbit sense la 

presència de la Taula 

del Tercer Sector 

Influim en el 

desplegament 

dels sistemes 

de garantia de 

rendes 

Generalitat 

Ajuntament de 

Barcelona 

Tractar el tema de la 

garantia de rendes en el 

marc del 7è Congrés.  

Nombre ponències que 

tracten el tema 

Almenys una 

ponència que tracta 

el tema  

Generem debat 

i coneixement 

sobre la 

garantia de 

rendes.  

 

2.5. Incrementar les 

tasques d’anàlisi i 

incidència en 

matèria de Dret al 

Treball i a 

l’habitatge.  

 

Actualitzar periòdicament 

les dades de diagnòstic 

sobre l’estat del Dret a 

l’Habitatge i a l’Energia, i el 

Dret al Treball dels 

col·lectius atesos per les 

Eina amb dades 

actualitzades. 

 

Full de ruta.   

Eina configurada i 

actualitzada 

permanentment. 

 

Full de ruta definit.   

Comptem 

amb una eina 

d’actualització 

de dades que 

ens permet 

fer incidència 

política 

Sindicat de 

llogateres, PAH, 

APE, Centre de 

recerca.  
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entitats socials, i definir un 

full de ruta d’incidència en 

relació a aquests temes.  

  

Aprofundir sobre aquests 

Drets en el marc del 7è 

Congrés.  

Nombre de ponències 

que tracten el tema 

Almenys una 

ponència en el marc 

del 7è Congrés 

Generem debat 

i coneixement 

sobre el dret al 

treball i a 

l’habitatge 

 

2.6. Posar en marxa el 

projecte Copèrnic 

Iniciar les proves pilot del 

projecte 

Nombre de proves 

pilot iniciades.  

 

Entre 3-5 projectes 

implementats.  

Posem en 

marxa un nou 

model 

d’atenció a la 

persona 

Generalitat de 

Catalunya 

Cercar finançament extern 

per donar continuïtat al 

projecte 

Nombre de projectes 

finançats.  

Almenys 3-5 

projectes finançats 

Aconseguim 

implementar 

els projectes 

seleccionats en 

el Copèrnic 

Generalitat de 

Catalunya, 

Fundació La 

Caixa.  

Establir un sistema de 

governança i de seguiment 

del projecte amb la 

Generalitat.  

òrgan de Governança  

 

Almenys dues 

reunions de l’òrgan 

de Governança.  

Facilitem 

l’assoliment 

dels objectius 

de Copèrnic 

amb el suport 

de la 

Generalitat. 

Generalitat de 

Catalunya, 

IVALUA, persones 

expertes.  
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2.7. Incrementar el 

paper de la Taula 

com a interlocutor 

en matèria de 

serveis socials 

Incidir en el desplegament 

del II Pla Estratègic dels 

Serveis Socials i fer-ne 

seguiment a través dels 

diversos Grups de Treball.  

Nombre de propostes 

presentades en el 

desplegament del 

PESS.  

 

 

Almenys el 50% de 

les propostes 

presentades són 

tingudes en compte.  

Contribuim a 

definir els 

Serveis Socials 

d’acord amb 

un model 

d’atenció 

centrada en 

les persones i 

amb un enfoc 

comunitari. 

La Confederació, 

Col·legi de Treball 

Social, Sindicats.  

Incidir en el desplegament 

de l’Agència Integrada 

Social i Sanitària i fer-ne 

seguiment a través del 

Grup de Treball de Model 

d’Atenció a la Persona 

Nombre de propostes 

presentades davant 

de l’Agència 

Integrada Social i 

Sanitària 

Almenys el 50% de 

les propostes 

presentades són 

acceptades.  

Contribuim al 

desplegament 

de l’AISS amb 

un model 

d’atenció 

centrada en 

les persones. 

 

2.8. Incidir en les 

normatives d’àmbit 

social per garantir 

els drets dels 

col·lectius 

vulnerables 

Incrementar el 

coneixement i participació 

de les federacions en 

l’elaboració de dictàmens i 

estudis del CTESC. 

Nombre d’aportacions 

a dictàmens i estudis 

del CTESC.  

Almenys el 50% de 

les nostres 

aportacions són 

acceptades pel 

CTESC.  

Els dictàmens i 

estudis del 

CTESC 

incorporen la 

perspectiva 

social de les 

federacions de 

la Taula. 

Confederació de 

Cooperatives, 

Sindicats, PIMEC.  



 
56a Assemblea General 

16 de desembre de 2021 
 
 

2.9. Reclamar Internet 

com a Dret 

Fonamental 

Elaborar i començar a 

executar un full de ruta 

d’estratègia d’incidència i 

aliances.  

Nombre d’aliances 

generades. 

 

Compareixença a les 

Comissions del 

Parlament de la 

Generalitat de 

Catalunya. 

 

Aparicions en mitjans 

de comunicació. 

 

 

Creada una 

Plataforma d’agents 

en defensa d’Internet 

com a Dret 

Fonamental.  

Posem el debat 

de la Bretxa 

Digital i l’accés 

a Internet com 

un dret 

fonamental en 

l’agenda 

pública.  

Empreses de 

telecomunicacions. 

 

Generalitat de 

Catalunya. 

 

Fundació Mobile 

World Capital 

Barcelona. 

 

Síndic de Greuges 

de Catalunya.  

 

Consell de 

l’Advocacia 

Catalana 
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Objectiu estratègic 3: Impulsar línies d’acció que contribueixin a un sector més fort i innovador 
 

 

Objectiu específic Accions a prioritzar Indicadors Resultat previst Impacte previst Aliança o 

col·laboració 

3.1. Consolidar el 

Pla 

d’enfortiment 

del Sector 

Desenvolupar un Pla de 

formació en les 

necessitats detectades 

en les diferents àrees de 

treball de la Taula i per 

les entitats, en 

coordinació amb les 

federacions.  

Nombre de 

formacions 

realitzades 

 

Nombre de 

persones inscrites a 

les formacions 

Com a mínim 6 

formacions 

realitzades 

 

Almenys un membre 

per federació 

participa en les 

formacions.  

Enfortim a les 

entitats en les seves 

capacitats de gestió 

 

Crear un espai al web 

de la Taula amb un 

recull d’eines per 

l’enfortiment del sector.  

Nombre de recursos 

publicats 

Tots els recursos 

sobre enfortiment del 

sector publicats en 

l’espai web.  

Facilitem l’accés de 

les entitats a eines 

d’enfortiment del 

sector.  

 

Crear sinergies i 

convenis de 

col·laboració estables 

amb els centres 

universitaris experts en 

gestió i intervenció.   

nombre d’acords de 

col·laboració 

establerts 

Almenys un acord de 

col·laboració 

establert amb centre 

per donar suport a la 

gestió i intervenció 

de les entitats 

membres 

Les entitats es 

beneficien de la 

formació en gestió i 

intervenció, de 

manera gratuïta 

Centres 

Universitaris 
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Celebrar el 7è  Congrés 

del Tercer Sector Social 

de Catalunya.  

programa de 

continguts i 

d'activitats 

Almenys 1000 

persones assisteixen 

o participen al 

Congrés 

Generem un espai de 

trobada i construcció 

de discurs entorn la 

societat post-covid.  

Patrocinadors.  

3.2. Transformar 

digitalment el 

Tercer Sector 

Consolidar els plans de 

transformació digital de 

les entitats. 

Nombre d’entitats 

acompanyades. 

 

Almenys 10 entitats 

acompanyades en el 

procés de 

transformació digital.  

Millorem l’impacte i la 

gestió de les entitats 

del Tercer Sector a 

través de l’ús 

estratègic de les 

noves tecnologies.  

Enginyers 

Voluntaris. 

CTecno. 

Migranodearena 

Promoure la 

interoperabilitat de 

dades entre entitats i 

Administració Pública. 

Desenvolupament 

de la plataforma. 

 

Posada en marxa de 

la plataforma per 

interoperar entre 

entitats del Tercer 

Sector i l’Ajuntament 

de Barcelona. 

Millorem les eines 

d’atenció social en 

eficiència i eficàcia.  

Ajuntament de 

Barcelona. 

Elaborar un full de ruta 

en base als resultats de 

l’estudi “Digital check-

up” 

Full de ruta.  

 

 

 

 

 

 

 

Posada en marxa del 

full de ruta.  

Donem resposta a les 

necessitats de les 

entitats.  

Barcelona Activa 
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Elaborar un full de ruta 

en base als resultats de 

l’estudi sobre 

l’Administració 

telemàtica.  

Full de ruta 

 

Desenvolupada una 

estratègia 

d’incidència pública 

per homogeneïtzar la 

relació entre les 

diferents 

administracions i les 

entitats del Tercer 

Sector pel que fa a la 

gestió de 

subvencions.  

Contribuïm a evitar 

duplicitat de 

processos en el 

Tercer Sector perquè 

les persones 

professionals puguin 

dedicar-se a la 

millora de la vida de 

les persones en 

situació de 

vulnerabilitat.  

 

 

Departament de 

Drets Socials i altres 

departaments de la 

Generalitat 

(intervenció, etc.). 

 

Ajuntament de 

Barcelona. 

 

Diputació de 

Barcelona. 

 

Àrea Metropolitana 

de Barcelona.  

3.3. Millorar el 

finançament de 

les entitats 

Formar i assessorar a 

les entitats per 

augmentar les seves 

capacitats per accedir a 

fonts de finançament 

alternatives (privades, 

fons europeus, etc) i 

millorar les seves 

capacitats de gestió 

econòmica i financera 

Número d’estudis o 

informes elaborats 

 

Número de 

formacions 

ofertades sobre 

finançament 

 

 

Almenys una 

formació i un estudi 

que doni resposta a 

les necessitats de les 

entitats en aquest 

àmbit 

 

Pla d’incidència 

elaborat de l’estudi 

realitzat 

Les entitats es 

beneficien de la 

formació en gestió 

econòmica i 

financera, de manera 

gratuïta 
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Treballar conjuntament 

amb la Generalitat la 

millora del sistema de 

finançament de les 

entitats de 1r, 2n i 3r 

nivell  

Nombre de 

propostes de la 

Taula acceptades 

pel Govern per 

millorar el sistema 

de finançament 

El Grup Mixt entre la 

Taula i la Generalitat 

fa millores en el 

finançament de les 

entitats 

Millora el 

finançament de les 

entitats de 1r nivell i 

les entitats de 2n i 3r 

nivell compten amb 

un finançament 

estable 

Generalitat de 

Catalunya 

Mantenir el servei 

d’assessoria jurídica per 

les federacions, i crear 

un repositori d’informes 

que permeti incidir en 

les demandes de millora 

de les convocatòries 

Nombre d’informes 

elaborats 

 

 

Repositori d’informes 

sobre tots els 

aspectes prioritaris 

per millorar bases i 

convocatòries 

Es modifiquen les 

bases de subvencions 

gràcies a la nostra 

incidència 

 

Elaborar una proposta 

de calendari i noves 

Bases de Subvencions, 

presentar-la al Govern, i 

fer incidència perquè 

s'acompleixin.   

Proposta elaborada 

 

Presentada la 

proposta al Govern 

El calendari de 

subvencions millora.  

 

Aconseguir pactar amb 

el Govern l’actualització 

de la Cartera de Serveis 

i un traspàs gradual que 

asseguri el finançament 

de les entitats, en  

Propostes de 

modificació 

Es pacta una 

actualització de la 

Cartera 

Les entitats tenen 

més estabilitat en la 

gestió de serveis 

La Confederació 
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col·laboració amb La 

Confederació.  

Consolidar el web de 

Fons Europeus i 

dinamitzar l’espai 

“Enxarxa’t” per impulsar 

sinergies entre entitats, 

Administracions i sector 

empresarial.  

Nombre de 

projectes i sinergies 

creades 

Almenys el 20% dels 

projectes de 

l’Enxarxat es posen 

en marxa 

Comptem amb un 

espai de referència 

per la generació 

d’aliances europees 

Departament Acció 

Exterior.  

 

B-LINK.  

 

 

3.4. Impulsar la 

democratització 

en les 

organitzacions 

Desenvolupar accions 

de promoció i 

sensibilització acordades 

pel GT de Qualitat i 

millora de la gestió.  

Nombre d’accions 

desenvolupades 

 

 

Totes les accions del 

Pla d’actuació del 

Grup de treball es 

desenvolupen.  

Les entitats integren 

millores en la gestió 

interna de les seves 

entitats 

 

Difondre els informes 

sobre la cultura ètica 

generats, i desenvolupar 

accions que acordi el 

GT.  

Nombre de 

documents difosos 

Informes i accions 

compartides en 

l’àmbit del grup de 

treball, i s’escau, a la 

resta d’entitats 

membres 

Contribuïm en la 

millora de la cultura 

ètica de les entitats  

 

Realitzar accions per 

incorporar una visió de 

gènere en el sí de les 

organitzacions 

Nombre d’accions 

impulsades 

Totes les federacions 

de la Taula participen 

en les accions 

proposades.  

Contribuïm a la 

millora de la igualtat 

de gènere en les 

entitats socials 

Departament 

d’Igualtat i 

Feminismes 
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Sensibilitzar a les 

entitats per promoure la 

interculturalitat en les 

entitats.  

Nombre d’accions 

impulsades 

Almenys 10 

federacions 

participen a la 

formació d’aplicació 

de la Guia sobre 

perspectiva 

d’interculturalitat 

Augmenta la 

sensibilitat de les 

entitats socials sobre 

l’aplicació de la 

interculturalitat en el 

seu dia a dia. 

Departament 

d’Igualtat i 

Feminismes 

 Ampliar la base 

social de les 

organitzacions 

Realitzar accions de 

difusió per sensibilitar 

de la importància de 

l’associacionisme i 

participació 

Nombre de 

campanyes 

realitzades 

Almenys 1 campanya 

realitzada 

Generem consciència 

entre la ciutadania en 

relació a la 

importància de 

l’associacionisme 

 

 Millorar les 

capacitats 

d’avaluació de 

les entitats 

Promoure l’ús de l’eina 

autodiagnòstica entre 

les entitats i fer un 

diagnòstic dels resultats 

obtinguts per les 

entitats.  

Nombre 

d’autoavaluacions 

fetes per les 

entitats.  

 

Almenys 100 entitats 

s’autoavaluen a 

través de l’eina 

Generem 

coneixement sobre 

com millorar en els 

processos d’avaluació 

de les entitats.  

Ivàlua 
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Objectiu estratègic 4: Incrementar el reconeixement del sector i iniciar la tramitació de la Llei del Tercer 

Sector 

 
 

Objectiu específic Accions a prioritzar Indicadors Resultat previst Impacte previst Aliança o 

col·laboració 

4.1. 

  

Iniciar la 

tramitació de la 

Llei del Tercer 

Sector 

  

Mantenir reunions amb 

tots els Grups 

parlamentaris per 

iniciar la tramitació de 

la proposta de Llei 

Número de reunions 

realitzades 

Tots els Grups 

Parlamentaris 

contactats i reunions 

de treball realitzades 

amb els principals 

GPs 

Iniciem la tramitació 

parlamentària de la 

proposició de llei del 

Tercer Sector amb un 

consens majoritari al 

Parlament 

Grups 

Parlamentaris 
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Mantenir reunions amb 

diversos agents 

socials, econòmics i 

civils per reforçar el 

consens institucional 

entorn de la Llei del 

Tercer Sector. 

Número de reunions 

realitzades 

Haver contactat o 

mantingut reunió 

amb els principals 

agents socials i 

econòmics de 

Catalunya 

Generem suport del 

nostre entorn social, 

econòmic i civil 

entorn de la Llei del 

Tercer Sector 

Diversos agents 

identificats en un 

mapa d’actors 

propi de la Llei 

Generar accions 

comunicatives per 

difondre la proposta, 

també en el marc del 

7è Congrés  

Nombre d’impactes 

aconseguits 

(quantitativament) 

 

Tipus de 

mitjans/canals en 

els quals s’ha 

impactat 

(qualitativament) 

 

Col·locat el relat del 

sector social sobre la 

Llei. 

 

Que cali en la 

ciutadania els 

conceptes clau que 

defensem per 

aconseguir la Llei del 

3r Sector. 

Amb l’acció 

comunicativa 

contribuïm a 

aconseguir la 

tramitació de la Llei 

del Tercer Sector. 

TV3, Diari Ara, 

RAC1 i Catalunya 

Ràdio  

4.2. Fer seguiment del 

compliment de les 

propostes 

electorals de la 

Taula, per part del 

Govern, i 

seguiment del Pla 

de Govern 

Elaborar un informe 

d’avaluació del 

compliment de les 

propostes presentades 

per la Taula en les 

eleccions del 2021, i 

del Pla de Govern.  

Document de 

seguiment de les 

mesures recollides 

en el Pla de Govern 

i les propostes 

electorals 

Tenir creada una eina 

que permeti el 

seguiment de l’acció 

del Govern, de forma 

permanentment 

actualitzada per tal 

d’orientar les tasques 

d’incidència política.  

Fem seguiment i 

reclamem a 

l’Executiu l’impuls 

dels seus 

compromisos 

electorals recollits en 

el Pla de Govern.  

 

Reclamar al Govern el 

compliment de les 

Nota de premsa 

d’avaluació del 

Nota enviada i 

publicada en mitjans 

de comunicació 

La Taula influeix en el 

Govern en alhora 

d’acomplir el seu 

Generalitat 

Mitjans de 

comunicació 
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propostes no 

acomplertes 

primer any de 

mandat 

compromís cap a les 

accions proposades 

per la Taula recollides 

en el Pla de Govern 

4.3 Seguir reforçant la 

incidència europea 

Mantenir de manera 

regular contactes amb 

els grups 

parlamentaris 

europeus per fer el 

seguiment de l’agenda 

d’incidència de la Taula 

Número de reunions 

realitzades amb els 

GPs 

Reunions fetes amb 

tots els Grups 

Parlamentaris 

europeus (amb 

presència d’electes 

catalanes). 

Existeix una relació 

constant i 

bidireccional 

d’intercanvi 

d’informacions entre 

els GPs europeus i la 

Taula i aquesta 

influeix en iniciatives 

europees  

Grups 

Parlamentaris 

Europeus 

Incrementar el 

contacte amb agents 

del tercer sector social 

i de l’economia social a 

Europa per tal de teixir 

aliances i donar a 

conèixer el tercer 

sector català, i 

comptar amb la seva 

presència al 7è 

Congrés, si s’escau 

Nombre de 

contactes establerts 

Almenys 3 reunions 

mantingudes amb 

agents del TSS 

europeu  

Creem xarxa amb 

entitats homòlogues 

de la Taula a nivell 

internacional 
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4.3. Comptar amb un 

IV Pla de Suport al 

Tercer Sector 

Social 

Finalitzar la redacció 

del Pla de Suport, 

presentar-lo 

públicament i iniciar la 

seva aplicació 

Acte de signatura 

del IV Pla de Suport 

 

Reunions de la seva 

Comissió de 

Seguiment 

Acte de signatura 

realitzat 

 

Almenys una reunió 

de la Comissió de 

seguiment realitzada 

El Tercer Sector 

disposa d’un nou Pla 

de Suport i aquest es 

comença a aplicar 

Generalitat 

 4.4. Assegurar la 

presència de la 

Taula en tots els 

òrgans 

institucionals que 

treballen en els 

àmbits d’actuació 

propis del sector 

Realitzar una 

prospecció d'òrgans 

institucionals vigents 

en l’actual mandat del 

Govern i sol·licitar 

l’entrada en aquells 

que siguin propis del 

sector.  

Document de 

relació d’òrgans de 

participació amb la 

relació de la seva 

composició 

Aconseguida o en 

vies d’aconseguir la 

presència del Tercer 

Sector en tots els 

òrgans institucionals 

que treballen en els 

àmbits d’actuació 

propis del sector. 

El sector és 

reconegut 

institucionalment 

amb presència en 

tots els òrgans de 

participació que estan 

vinculats amb la seva 

acció. 

Generalitat 

4.5. Ser reconeguts 

com a interlocutor 

principal per part 

de les 

Administracions 

Públiques en 

matèria 

d’innovació digital 

en l’àmbit social.   

Identificar els òrgans 

de participació claus 

de les Administracions 

en matèria d’innovació 

digital, i sol·licitar-ne 

la participació.  

 

Document 

d’identificació 

d’òrgans de 

participació. 

 

 

 

Entrem a formar part 

d’almenys el 50% 

dels òrgans 

identificats 

 

 

Posem les prioritats 

de les entitats del 

Tercer Sector de 

l’àmbit digital en 

l’agenda pública, 

esdevenint un 

interlocutor clau. 

Ajuntament de 

Barcelona. 

 

Àrea Metropolitana 

de Barcelona. 

 

Diputació de 

Barcelona.  

 

Generalitat de 

Catalunya. 
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Mantenir trobades 

periòdiques per 

generar aliances amb 

els responsables de les 

Administracions en 

matèria d’innovació 

digital  

 

Nombre de 

projectes en els que 

participem.  

 

 

Participació en 

almenys 5 projectes 

de les 

Administracions 

 

 

 

 

Esdevenim un 

interlocutor clau en 

l’àmbit de la 

innovació social 

digital.  

Ajuntament de 

Barcelona. 

 

Àrea Metropolitana 

de Barcelona. 

 

Diputació de 

Barcelona.  

 

Generalitat de 

Catalunya. 

Ser presents en 

jornades externes 

organitzades sobre 

aquesta temàtica.  

Nombre d’actes i 

jornades externs en 

els que se’ns 

convida a participar 

 

 

 

 

Participem en 

almenys 12 actes 

organitzats per 

agents externs 

 

 

 

Conectem l’àmbit 

social amb el sector 

tecnològic.  

Fundació Mobile 

World Capital 

Barcelona. 

 

Ajuntament de 

Catalunya. 

 

Generalitat de 

Catalunya. 

 

Universitats. 

 

Ajuntament de 

Barcelona.  

 

Open Society 

Foundations.  
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4.6. Impulsar la 

visibilitat mediàtica 

de la tasca 

desenvolupada pel 

sector i del relat 

que mostri el seu 

valor afegit 

Conèixer les prioritats 

estratègiques de les 

federacions i 

consolidar la 

coordinació entre la 

Taula i les mateixes a 

nivell comunicatiu.  

Document de recull 

de les prioritat 

estratègiques de les 

federacions. 

Els productes 

comunicatius de la 

Taula veuen 

reflectides aquestes 

prioritats. 

Les federacions 

veuren reflectit el 

suport de la Taula en 

el seu relat 

comunicatiu. 

 

Mantenir el contacte 

habitual amb els 

mitjans, i obrir 

relacions amb la 

Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals, 

mitjans 

castellanoparlants, 

productores, agències 

de comunicació, etc.  

Nombre de reunions 

mantingudes. 

Almenys 4 reunions 

realitzades amb 

CCMA, Mediapro, 

RTVE i un canal 

privat 

castellanoparlant 

 

Ampliem els impactes 

en mitjans de 

comunicació i ajudem 

a millorar la seva 

explicació sobre els 

temes socials. 

Col·legi de 

Periodistes. 

 

Diversos mitjans 

de comunicació 

 

 

4.7. Generar aliances 

amb nous actors, i 

reforçar les 

existents, en els 

àmbits d’incidència 

i enfortiment del 

sector  

Establir contactes i 

aliances amb els actors 

identificats en el mapa 

d’actors, especialment 

pel que fa al 

compliment d’aquest 

Pla Operatiu 

Nombre de 

col·laboracions 

iniciades 

 

 

Almenys 6 contactes 

establerts i Almenys 

3 col·laboracions 

iniciades 

Les col·laboracions 

establertes milloren 

la tasca de la Taula 

Actors del mapa 
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  Seguir potenciant les 

relacions amb la 

Confederació 

Empresarial del Tercer 

Sector Social a través 

de la Comissió Mixta 

Taula - Confederació i 

fer el seguiment de la 

tramitació de la Llei 

del Tercer Sector, la 

Llei d’Acció 

Concertada, la Llei 

d’Economia Social.  

Reunions de la 

Comissió Mixta 

Taula-Confederació 

Almenys dues 

reunions generals de 

la Comissió Mixta 

realitzades 

Existeix consens i 

coordinació entre les 

dues plataformes en 

aquells temes 

compartits, 

especialment pel que 

fa al 

desenvolupament del 

marc normatiu propi 

La Confederació 

4.8. Augmentar el 

coneixement sobre 

les entitats i 

l’impacte del 

sector 

  

  

Realitzar el Baròmetre 

2022 amb la 

col·laboració de les 4 

Diputacions.  

Nombre d’entitats 

participants en el 

Baròmetre 2022 

 

 

Almenys 1000 

entitats participen en 

el Baròmetre del 

2022.  

Augmentem el 

coneixement del 

Tercer Sector Social 

català per territoris i 

també en conjunt. 

 

 

Diputació de 

Barcelona, 

Diputació de 

Girona, Diputació 

de Lleida i 

Diputació de 

Tarragona 

 

Fundació la Caixa  

 

Seguir actualitzant el 

Mapa d’entitats del 

Tercer Sector i fer-lo 

Open Data perquè les 

Nombre de millores 

aplicades 

Participació de les 

federacions en 

l’actualització efectiva 

de totes les entitats 

que en formen part 

El Mapa d’entitats és 

un referent de 

consulta sobre el TSS 

català.  
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mateixes federacions 

puguin actualitzar-lo.  

  Fer una avaluació 

d’impacte de la feina 

feta per la Taula a 

través de les 

metodologies 

necessàries, per 

conèixer l’impacte 

social de la Taula i 

poder-lo comunicar. 

Nombre d’accions 

analitzades en base 

a l’impacte previst 

 

Nombre d’accions 

comunicatives 

realitzades 

S’avalua el pla 

operatiu en base a 

l’impacte previst 

Millorem la 

comunicació externa i 

interna de la Taula 

sobre l’impacte de la 

tasca 

IVÀLUA 

 


