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de Catalunya 15.09.2011 

discurs 

ECAS 

Bona tarda diputades i diputats, 

Des d’ECAS, federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social, volem agrair 

la possibilitat que se’ns atorga de participar en aquesta Comissió per 

presentar les nostres aportacions. Al nostre parer, no podem parlar de 

la societat en els termes que utilitzàvem fa deu o quinze anys. La 

interconnexió i la interdependència fan de la nostra una societat 

dinàmica i complexa on és necessari afavorir la participació per 

promoure el vincle social. Creiem que els canvis s’han de definir, 

implementar i avaluar amb la complicitat dels diversos actors socials, 

donant espais formals com aquest per sentir les seves veus, però 

també donant espai perquè aquestes veus tinguin incidència.   

De manera conjunta, ECAS i la Taula del Tercer Sector hem valorat 

centrar aquesta intervenció en els serveis socials, atesa la seva 

rellevància. Abans de presentar les nostres propostes, les 

enquadrarem teòricament, ja que és des d’aquesta posició que s’han 

de llegir les mateixes. 

D’una banda, la preocupació fonamental de les nostres entitats és tot 

allò que guarda relació amb l’exclusió, entenent-la més enllà de les 

condicions econòmiques i vinculant-la al concepte de ciutadania plena.  

Evidentment, no defugim d’un debat rigorós al voltant dels costos 

econòmics, però creiem que des de l’acció social aquest debat s’ha de 

vincular també a conceptes ètics. 

Nosaltres considerem que la rendició de comptes és imprescindible, i 

no només des de la seva vessant econòmica, sinó també en un sentit 

ample: hem d’explicar allò que fem, com ho fem i per què ho fem. 

En el nostre àmbit d’actuació no podem reduir-ho tot al llenguatge 

econòmic, senzillament perquè són ordres diferents. Quan parlem de 

les accions engegades per combatre la pobresa infantil o de les 

prestacions que reben persones amb dificultats per accedir al mercat 

de treball hem de parlar de costos, és clar, però hem de parlar també 

de ciutadans i ciutadanes, subjectes de drets i deures. Potser ens hem 

equivocat quan hem volgut justificar les nostres actuacions en clau 

d’inversió de futur i cohesió social. Òbviament és una inversió, sabem 

que quan una persona entra en el circuit de la pobresa el temps ens 

juga en contra i l’actuació ràpida permet donar una millor resposta. 

Però no és només una inversió econòmica; ho hem de fer per una 

convicció ètica, perquè volem que la nostra sigui una societat per a 

tothom. 
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En relació als serveis socials ens preocupa fonamentalment garantir els 

drets subjectius i que no es posi en risc la universalitat del dret d’accés 

als serveis socials com a dret subjectiu de ciutadania. 

 

En termes específics ens preocupa: 

- L’eliminació del Consell de coordinació de Benestar Social, on 

participen els municipis. Des de l’àmbit de l’acció social considerem 

que aquest podria ser un òrgan efectiu de coordinació i transversalitat 

dels ajuntaments que cal mantenir. Aquest és per nosaltres un punt 

clau, ja que manifestem el nostre desacord amb l’article 128 que 

substitueix la codecisió dels ens locals per participació. Creiem que no 

és oportú desdibuixar el paper actiu que han de jugar els municipis. 

 

- Des del punt de vista organitzatiu, entenem que cal simplificar i fer 

més eficients els serveis socials i, en aquest sentit, pensem que és 

necessari evitar la multiplicitat. Ens preocupa la manca de funcionalitat 

i efectivitat dels diferents òrgans de participació que la llei de Serveis 

socials va establir. Considerem que s’han de delimitar funcions i 

objectius cercant una major simplicitat i harmonització entre les 

diverses institucions. 

 

- Pensem que és necessari potenciar la relació i els espais de 

participació previstos a la llei així com atorgar un estatus diferent al 

Tercer Sector Social, establint una nova relació, de caire simètric i en 

autèntica consonància amb la societat relacional. 

 

- Un tema que també ens preocupa és la conciliació entre la 

simplificació de les normes d’acreditació i registre de les entitats i la 

qualitat dels serveis que entenem que cal garantir. Valorem com 

positiva la flexibilitat dels requisits i entenem que la concreció 

d’aquests per via reglamentària pot afavorir un eventual procés de 

negociació entre el Departament i les entitats socials, però plantegem 

alhora mantenir l’article 70 de la Llei 12/2007 que fa referència a la 

qualitat dels serveis i que la nova redacció no recull a l’article 132. 

 

- D’altra banda, la clarificació i actualització del sistema sancionador 

entenem que és una millora, la introducció d’advertiments i 

d’amonestacions com a passos previs a la sanció dóna una oportunitat 

de correcció a les entitats afectades. 

  



 

Projecte de llei de simplificació i millora  
de la regulació (Tram. 200-0008/09) 

Compareixença de Sonia Fuertes | Parlament  
de Catalunya 15.09.2011 

discurs 

ECAS 

Finalment, com a qüestions administratives, destaquem:  

- Que, al nostre parer, creiem que no s’ha abordat una veritable 

agilització dels procediments administratius en serveis socials. Aquesta 

racionalització ajudaria i impulsaria la nostra activitat, sovint massa 

burocratitzada sense que sembli respondre a una utilitat real. 

- L’altre aspecte que ens preocupa és que considerem que tots 

aquests canvis requereixen d’una avaluació rigorosa de procés i de 

resultats. Entenem que es poden donar conseqüències imprevistes o 

indesitjades degut a l’eliminació de moltes normatives i pensem que és 

necessari supervisar la seva evolució, introduir els correctors 

necessaris i donar informació al respecte. 

 

 


