
 
 
 

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un projecte d'Ordre per 

la qual es regula el procediment de reconeixement i renovació 

de les estratègies territorials 

 

Consideracions de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de 

Catalunya: 

 

 És indispensable regular la participació de les entitats del tercer 

sector social al mateix nivell i ple dret com la resta d’agents 

socials reconeguts i, per tant, que sigui obligatori reconèixer-les com 

un agent imprescindible tant als òrgans directius i consultius del propi 

SOC, com en la definició, governanança i organització dels Concerts 

Territorials.  

 És important establir i definir clarament com seran aquests 

consells territorials, com s'hi accedirà per formar-ne part i que es 

descriguin clarament com seran els processos de concertació en 

matèria d'ocupació. 

 En relació a si hi ha efectes negatius o positius derivats de l’actual 

model de polítiques actives d’ocupació, posem de manifest que la 

prestació de serveis per mitjà de convocatòries de subvencions 

que no es publiquen a temps generen inseguretat jurídica per a 

les entitats que s’hi presenten i poca continuïtat en la prestació de 

serveis per a les persones usuàries. La Llei 13/2015 a l’article 1 

estableix el dret subjectiu a l’ocupabilitat cosa que amb l’actual model 

(programes que depenen de subvenció i amb publicació de 

convocatòries incertes, pèrdua de professionals) no sempre es pot 

garantir. 

 En relació a si s’han de preveure altres objectius addicionals en el 

procediment de reconeixement de les estratègies territorials a 

Catalunya reafirmem la necessitat de garantir la participació 

directa de les entitats d’iniciativa social sense ànim de lucre a 

les estratègies de concertació territorial, la participació de les 

mateixes en el consell de Direcció del SOC amb veu i vot i el 

desplegament del Consell de Participació del SOC contemplat a la 

Llei 13/2015.  

 

 

 

 

Barcelona, 13 de desembre de 2022.  


