
RESOTUCIó DE CONSTITUCIó DE tA TAUIA D,EMERGENcn soclAt DEt sINDIc DE GREUGEs

La crisi provocada per la Covid-19 afecta un sistema de protecció social que pateix déficits estructurals
derivats de la baixa inversió a Catalunya i a l 'Estat, situació que també ha suposat més dificultats per
afrontar la crisi sanitária i social derivada d'aquesta emergéncia.

Per aquesta raó, cal sortir de l'emergéncia establint les bases d'un sistema de protecció que garanteixi
els drets socials com a mesura de respecte de la dignitat i la igualtat de les persones en el marc d'una
societat justa, igualitária i cohesionada. L'estat del benestar no pot continuar depenent de la inversió,
de la disponibilitat pressupostária o del desplegament legal i reglamentari, sinó que els drets socials
s'han de garantir com a veritables drets subjectius, no com a ajuts pal.liatius.

Per enfortir l 'estat del benestar i garantir els drets socials com a veritables drets subjectius, calen
reformes profundes mitjangant mesures normatives, estructurals i financeres que impliquin realment
canvis en la concepció i la garantia dels drets socials, i també un increment de les inversions per
finangar els serveis o les prestacions económiques per garantir aquests drets básics.

La crisi actual ha evidenciat el paper de servei públic de les entitats del tercér sector social com una
pega clau del sistema de protecció social a l 'hora de sostenir el país. Ha posat de manifest la
necess¡tat d'equiparar el tercer sector social amb els agents socials actualment reconeguts i la
necessitat de tenir-lo en compte en tots els órgans de presa de decisió i de coordinació que afectin
els col.lectius atesos per les entitats socials que en formen part.

Davant la situació sanitária, social i económica a Catalunya, agreujada de manera molt intensa per la
crisi de la Covid-19, el 30 de juny de 2O2O el Síndic va convocar diverses entitats socials per posar les
bases per constituir una Taula d'Emergéncia Social.

En vista d'aquestes consideracions i dels treballs duts a terme fins al moment actual, i en virtut de les
atribucions que em confereix l 'article 82 de la Llei 24/2o09, de 23 de desembre, del Síndic de Greuges
de Catalunya,

RESOTC

Crear la Taula d'Emergéncia Social del Síndic de Greuges de Catalunya, amb els objectius, la composició
i el régim de funcionament que s'indiquen a continuació:

1. Missió de la Taula d'Emergéncia Social

La Taula d'Emergéncia Social del Síndic és un órgan de participació i col.laboració entre el Síndic de
Greuges i les entitats del tercer sector que té per objectiu impulsar polítiques de garantia deli drets
socials, abordar les situacions d'emergéncia davant el Govern i les administracions públiques en
garant¡a del bon Sovern, i consolidar la posició de les entitats del tercer sector i que obtingu¡n
reconeixement i finangament.



2. Funcions

La Taula d'Emergéncia Social té les funcions següents:

Assessorar el Síndic en l'ámbit de la defensa dels drets i les polítiques socials'

Alertar i traslladar les necessitats socials detectades a les institucions públiques competents

per assegurar la garantia dels drets i fer el seguiment de les seves propostes.

Traslladar a l'opinió pública les necessitats socials detectades.

lmpulsar el reconeixement legal i pressupostari de les entitats socials'

Compartir i posar en comú les necessitats socials detectades tant de carácter puntual

vinculades a l'emergéncia social com de carácter estructural.

3. Composició

o La Taula d'Emergéncia Social está formada pel Síndic de Greuges i per les entitats següents:

o Amics de la Gent Gran
o Arrels Fundació
o Banc dels Al iments
o Cáritas Catalunya
o Comunitat de Sant'Egid¡o
o Creu Roja
r DINCAT
o Fundació Catalana de l 'Esplai

Taula del Tercer Sector

El Síndic incorporará altres entitats a la Taula quan ho consideri oportú i necessari, per iniciativa própia

o arran del suggeriment d'altres entitats o actors de la sqcietat.

Els membres no reben cap remuneració per la seva participació en les activitats de la Taula.

També hi poden assistir técnics, especialistes o altres membres d'entitats que la Taula consideri

pert¡nents.

4. Funcionament

La Taula está presidida pel Síndic de Greuges de Catalunya i coordinada per l 'adjunta per a la defensa

dels drets dels infants i adolescents.

La secretaria recaurá de forma rotatória cada sis mesos a les entitats que formen part de la Taula.

En el marc dels objectius de la Taula, les entitats traslladen i aporten visions sobre les problemátiques

i mancances dels col.lectius que atenen les entitats en el sector en qué desenvolupen la seva activitat.

Es reuneix trimestralment per tracta.r assumptes de la seva competéncia.
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La convocatória de les reunions l'efectua el Síndic de Greuges per iniciativa própia o per petició d,algun
dels íntegrants de la Taula.

Els acords de la Taula s'adopten preferiblementper consens dels membres presents i, en cas de manca
de consens, cal la majoria simple dels vots.

5. Per exercir aquestes funcions, lá Taula

Celebra reunions monográfiques sobre una matéria concreta, a proposta del Síndic o de les
entitats que l' integren.
Promou informes monográfics del Síndic en l,ámbit social.
Planteja reunions periÓdiques amb la Presidéncia de la Generalitat, i també amb altres
membres del Govern o amb les unitats departamentals en qué deleguin.

o Planteja reunions periódiques amb les administracions locals.
o Planteja comparéixer davant les comissions del Parlament de Catalunya, d'acord amb els

proced iments previstos.
o Té trobades i promou la col.laboració amb experts en matéria social.

Rafael Ribó i Massó

Síndic de greuges, e.f.


