ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 14F
LA CONFEDERACIÓ RECLAMA COMPROMISOS MÉS FERMS AMB EL TERCER SECTOR I
UNA APOSTA CLARA PER LA NO MERCANTILITZACIÓ DELS SERVEIS D’ATENCIÓ A LES
PERSONES



En aquesta fase final de campanya, el Tercer Sector Social exigeix al conjunt
de forces polítiques fermesa en el reconeixement del sector social i del rol de
les entitats no lucratives en la garantia de drets de la ciutadania.

Barcelona, 10 de febrer de 2021
Com a entitat representativa del Tercer Sector de Catalunya, La Confederació va presentar
al conjunt de forces polítiques amb representació parlamentària un document amb 11
propostes per avançar decididament cap a una legislatura social.
Arribada la darrera fase de campanya i revisats els programes electorals, reclamem
compromisos més ferms amb el Tercer Sector Social i una aposta clara per avançar
cap a models de col·laboració publicosocials que assegurin d’una vegada per totes la
no mercantilització dels serveis d’atenció a les persones i el reconeixement del
Tercer Sector Social com a agent indispensable pel desplegament de les polítiques
socials i la garantia de drets de la ciutadania, especialment la més vulnerable.
Són diverses les candidatures que apunten en aquesta línia. Per exemple, ERC afirma en el
seu programa que “les entitats del tercer sector social tenen un paper fonamental en la
prestació de serveis públics d’atenció a les persones, amb vocació social, comunitària i no
mercantil”. En Comú Podem es compromet a “impulsar una llei d'acció concertada per a la
prestació de serveis de caràcter social i d'atenció a les persones. Un marc legislatiu que asseguri
la qualitat en l'atenció, la no mercantilització dels serveis i la periodització del sense afany de
lucre en la gestió dels recursos públics per transitar cap a un nou model de col·laboració
publicosocial que estableixi un marc de relació estable i permanent amb les entitats socials i el
tercer sector”; el PSC també posa negre sobre blanc la voluntat de “promoure una Llei de
concertació social que garanteixi la qualitat en la prestació dels serveis públics i l’estabilitat en la
gestió dels recursos per part de les entitats del tercer sector social”; el PDeCAT es compromet a
“aprovar la Llei d'acció concertada per la prestació de serveis de caràcter social i d'atenció a les
persones, que permeti incorporar un finançament mes estable i transparent a les entitats socials
prioritzant el concert, amb conveni plurianual, a les subvencions”; Junts “aposta per la
col·laboració público privada combinada amb la col·laboració público social que garanteix la
creació de valor públic allà on l’administració per si sola no pot arribar”; i Ciutadans es
compromet a “regular els concerts socials com a fórmula per a la gestió dels recursos i la
prestació de serveis assistencials per al Tercer Sector”.
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Celebrem que la proposta de llei d’acció concertada que el Tercer Sector ve reclamant des
de l’any 2017 se situï en l’agenda política, però reclamem ja des d’ara majors
concrecions que – més enllà de titulars - permetin veure amb claredat quin és el
model de país que es vol construir en aquesta propera legislatura.
En paraules del President de La Confederació, Joan Segarra: “Aquesta ha de ser la legislatura
definitiva per aprovar un nou marc regulador que exclogui els serveis d’atenció a les persones de
la contractació pública i garanteixi que ningú fa negoci amb la gestió de serveis públics. No ens
podem permetre més dilacions. Demanem fermesa i celeritat als partits polítics” .
Sobre altres marcs legislatius que també reclamem per reforçar i enfortir el sector, Junts,
En Comú Podem, ERC i el PSC fan una aposta clara per impulsar una Llei del Tercer Sector
Social; i tots els partits excepte el PP i el PSC es comprometen a elaborar la Llei catalana
de l’Economia Social i Solidària.
Amb tot, des de La Confederació apel·lem una vegada més a construir un acord
polític entre totes les forces polítiques que formaran el nou Parlament de Catalunya
per avançar cap a una Catalunya més social, apostant per polítiques que enforteixin
l’estat del benestar i donin resposta als reptes socials que tenim com a país. És
urgent i necessari. I com sempre hem fet, des del Tercer Sector Social serem exigents
en el compliment d’aquests compromisos electorals.

Per obtenir més dades, declaracions, entrevistes o altres recursos, no dubteu a
contactar amb:
Laura Trabal Svaluto-Ferro
Responsable de Comunicació i Premsa de La Confederació
T - 687 85 70 55

La Confederació és l’organització empresarial que des de l’any 1997 representa a les
entitats no lucratives – associacions, cooperatives d’iniciativa social i fundacions – que
presten serveis d’atenció a les persones al nostre país. En el seu conjunt agrupa prop de
1.200 organitzacions i 97.000 professionals que, des d’una voluntat expressa no mercantil,
ofereixen serveis en diferents àmbits d’activitat com per exemple el lleure educatiu i
sociocultural, l’atenció domiciliària, l’educació 0-3, la intervenció social amb infants, joves,
famílies i altres col·lectius en risc d’exclusió social, la discapacitat física, la discapacitat
intel·lectual, la salut mental, la gent gran o l’atenció precoç, entre d’altres.
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