
ELECCIONS MUNICIPALS

 La Comissió ECAS TARRAGONA demana als partits polítics més 
compromís en l'acció social

La  Comissió  d'Entitats  Catalanes  d'Acció  Social  de  Tarragona  demana  als   partits  polítics  més 
compromís amb el tercer sector social de Tarragona i per l'acció social a la ciutat. La preocupació a 
nivell municipal, i en concret amb l'Ajuntament de Tarragona, és com afectarà totes les retallades de 
l'estat del Benestar, tant en l'àmbit dels serveis socials, com l'educació i la sanitat, i  dels serveis 
públics en general, a una població a la que atenem les entitats des de les diferents actuacions,  que 
cada cop està en una situació més precària. És preocupant ja que les situacions que viuen aquestes  
persones poden comportar conflicte i violència, tant en l'àmbit familiar com a nivell social.

Les entitats que formen part d'ECAS Tarragona (Actúa SCCL, Anem per feina, Casal dels infants per 
a l'acció als barris, Ceps, Cerca@ SCCL, Fias, Fundació Casal l'Amic, Fundació En Xarxa i L'Heura) 
els preocupa el fet que des del propi govern de la Generalitat, i de retruc l'àmbit municipal, es pugui  
incórrer  en  l'incompliment  de  lleis  d´àmbit  social  (com  sembla  ser  que  passarà  amb  la  de  la 
dependència i està passant amb la Llei de Serveis Socials) "amb tota la naturalitat del món".

Concretant a l'Ajuntament de Tarragona es demana:

Claredat en:

• Com es farà l'aplicació de la Llei de Serveis Socials i de la Dependència (ratios de tècnics 
d'EBSS,  bon Servei  d'Atenció domiciliària  que compleixi  amb criteris  de qualitat  envers  l
´atenció a la persona,...)

• Que les propostes de foment de l'ocupació que es basin en Plans d'ocupació de sis mesos, 
amb  el  que  hi  ha  un  seguiment  que  permeti  un  treball  constructiu  amb  les  persones 
beneficiàries  per  tal  que  assoleixin  noves  oportunitats  reals  i  sostingudes  en  el  temps 
(itineraris d'inserció).

Compromís en:

• Potenciar la creació  d'un Consell de Serveis Socials i de taules de debat per a compartir i  
coordinar les propostes de les entitats i l'administració.

• Unificar  les  polítiques  fent  que  les  regidories  de  Participació  i  de  Relacions  Ciutadans 
depenguin  d'una  mateixa  regidoria  per  a  canalitzar  les  subvencions  i  les  propostes  en 
participació de l'Ajuntament.

• El compliment del pagament de beques i prestacions a les famílies, agilitant el pagament de 
les ajudes atorgades o cercant vies alternatives que faci possible a les famílies el gaudir dels 
diners l’abans possible.

• El compliment en els terminis de pagaments de serveis a les entitats.

• La convocatòria pública de convenis de subvenció en acció social. 

• Promoure  noves  propostes  i  vies  de  comunicació  per  a  desenvolupar  iniciatives 
d'emprenedoria social amb recolzament municipal. 

Per  més  informació  podeu  contactar  amb  Xavier  Zaragoza,  secretari  tècnic  d'ECAS 
Tarragona al 608883126.


