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Ple del Consell General de Serveis Socials  

27 de gener de 2019 

 

Aportacions de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya al 

Pla Estratègic de Serveis Socials 

 

 

Consideracions generals: 

 

Hi ha molts aspectes del document que segueixen essent molt interpretables i això 

genera un nivell d’incertesa alta així com una preocupació en relació a les 

conseqüències que es puguin derivar de com es puguin concretar les idees 

apuntades en el Pla Estratègic.  

 

Sol·licitem que es concretin les següents qüestions: 

 

 La potenciació de l’atenció primària i la prevenció es farà amb una ampliació 

dels recursos disponibles o via una redistribució entre el que són recursos de 
primària i d’especialitzada?  

 

 La manca de focus en l’atenció especialitzada suposa que hi haurà una 
reducció dels actuals recursos dedicats a aquest espai d’atenció?  

 

 La manca de referències a la important tasca d’atenció primària que realitza 

des de les entitats de La Taula suposa que no són un element important en 
la configuració del sistema?  

 

 Quins seran els canvis que el Pla Estratègic implicarà en la intensitat de 

l’atenció que ara reben els diferents col·lectius en els que està configurat 

l’actual sistema?  

 

Calendari 

Considerem que seria convenient planificar i prioritzar en el temps els principals 

projectes que es proposin en el marc del Pla Estratègic i, per tant, sol·licitem que 

s’incorpori un apartat nou relatiu al calendari.  

 

Pressupost i model de governança del Pla 

Creiem que és important incorporar en la pròpia definició del Pla Estratègic els 

aspectes vinculats als recursos humans i econòmics. La inclusió o no de 

determinats projectes o àmbits d’actuació poden venir condicionats pels recursos 

econòmics i humans que impliquin. 

Tanmateix considerem que el propi Pla Estratègic ha de definir amb quins 

recursos i model de governança es comptarà per assegurar la seva 

implantació, seguiment i avaluació durant els 4 propers anys. 

Per tot això, recordem que es va acordar presentar en la propera reunió el 

contingut relatiu a la memòria econòmica i el model de governança del Pla 

Estratègic.  
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