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El Govern consolida la tasca de les entitats que 
presten serveis socials amb el Pla de suport al Tercer 
Sector Social 2008-2010  
 

• El Pla ajuda les entitats del sector a consolidar i professionalitzar 
la seva estructura per fer front als nous reptes sorgits de 
l’aplicació de lleis com la de Serveis Socials i de Dependència 

 
• Estimularà la contractació de personal en un sector amb un gran 

potencial de creixement que es preveu que generi més de 50.000 
llocs de treball en els propers 7 anys 

 
• El Tercer Sector integra més de 6.300 associacions, fundacions i 

cooperatives, ocupa més de 52.000 persones i més de 155.000 
voluntaris 

 
• El Govern destinarà 800 milions d’euros al Tercer Sector aquest 

any 
 

El Govern ha aprovat avui el Pla de suport al Tercer Sector Social per al 
període 2008-2010, un Pla pioner que vol ajudar les entitats que presten 
serveis socials a consolidar i professionalitzar la seva estructura per afrontar 
amb garanties els nous reptes sorgits amb l’aprovació de lleis com la de 
Serveis Socials i la de la Dependència.  
 
Aquest any el Govern haurà destinat un total de 800 milions d’euros al Tercer 
Sector, un àmbit que integra més de 6.300 associacions, fundacions i 
cooperatives d’iniciativa social, que dóna feina a més de 52.000 persones, i 
que disposa de més de 155.000 voluntaris. Cal recordar que aquest és un 
sector que atén un milió de persones i gestiona un pressupost anual superior 
als 900 milions d’euros. 
 
El Govern confia que el Pla ajudi a estimular la contractació de personal en un 
sector - el dels serveis socials - amb un gran potencial de creixement. El 
Departament d’Acció Social i Ciutadania calcula que els serveis socials hauran 
generat el 2015 uns 53.000 nous llocs de treball. La major part seran personal 
tècnic i auxiliar (treball familiar, assistència personal, geriatria, etc.), però 
també seran necessàries titulacions mitjanes (treball social, educació social, 
infermeria i informàtica) i titulacions superiors (psicologia, pedagogia, 
medicina, sociologia, advocacia, economia i informàtica). 
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Sumar esforços amb l’experiència de les entitats del sector 
 
El Pla de suport al Tercer Sector Social neix de la voluntat del Govern de 
sumar esforços i enfortir la relació amb el Tercer Sector Social per millorar els 
serveis socials gràcies a l’experiència i la importància creixent de les entitats 
de la societat civil.  
 
El Govern entén que en aquest context era necessària l’elaboració d’un Pla de 
suport i de caràcter interdepartamental que permeti: 
 

• Millorar el model de concertació entre el sector públic i el Tercer Sector 
Social per garantir l’estabilitat financera de les entitats que el formen. 

 
• Disminuir l’elevat nivell de rotació del personal de les entitats del Tercer 

Sector, que provoca dificultats per consolidar equips de treball, fet que 
dificulta garantir la qualitat dels serveis. 

 
• Professionalitzar el sector. 

 
• Millorar la capacitat inversora de les entitats per respondre a les 

demandes de nous equipaments i serveis. 
 

• Incrementar la representació del Tercer Sector Social en els consells 
consultius, els òrgans de decisió i els òrgans de participació de les 
administracions públiques. 

 
A partir d’aquests objectius bàsics, el Pla de suport al Tercer Sector Social 
2008-2010 s’estructura en 3 eixos estratègics que incorporen 25 propostes 
d’actuació. Aquests tres eixos són: 
 
1. Consolidació i creixement 
 
El Pla garanteix l’estabilitat econòmica del Tercer Sector Social. 
Històricament, la relació entre l’Administració i el Tercer Sector s’ha regit per 
les subvencions anuals destinades a pagar actuacions concretes. Aquest 
sistema, però, dificulta la possibilitat de planificar el treball a mitjà termini i 
impedeix la creació de plantilles estables. Per resoldre aquests problemes, el 
Pla proposa canviar l’actual model per un altre que fomenti els convenis 
pluriennals o la contractació de serveis per un mínim de 3 anys. 
 
Paral·lelament, també s’hi incorporen mesures orientades a millorar les 
capacitats de les entitats del Tercer Sector, l’accés al crèdit, el foment de la 
innovació i la formació directiva. 
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Les 13 propostes d’actuació que inclou el Pla són: 
 

• Extensió del model de compra de serveis mitjançant concerts 
• Actualització dels preus dels serveis dels concerts 
• Extensió del model de finançament pluriennal per a aquelles activitats 

excloses del model de concert 
• Programa per al suport tècnic a les entitats socials en matèria de 

planificació, afers jurídics i financers 
• Convocatòries d’ajuts i subvencions per a projectes d’innovació, qualitat 

i noves tecnologies a les entitats socials 
• Foment de la recerca sobre el Tercer Sector Social 
• Campanya de comunicació sobre el Tercer Sector Social i la recaptació 

del 0,7% de l’IRPF 
• Reforma de l’actual sistema del 0,7% de l’IRPF 
• Pla de suport a entitats del Tercer Sector Social i a entitats de l’àmbit 

sociosanitari i associacions de malalts 
• Foment dels acords amb les Obres Socials de les Caixes per a la 

inversió en el Tercer Sector Social 
• Estudi de la creació d’un Fons de Capital Social i sistemes d’avals 
• Promoció de crèdits tous de les Caixes catalanes i Bancs i d’altres 

mesures per millorar el finançament de les entitats socials 
• Implantació d’un Registre Únic d’Associacions i Fundacions 

 
2. Recursos humans 
 
Actualment, el 85% de la despesa de les entitats de serveis socials correspon 
als recursos humans. Per tant, de la millor formació, capacitació i gestió 
d’aquestes persones en sortirà una major qualitat i atenció als usuaris. 
 
A més, els serveis socials són una de les activitats econòmiques amb més 
potencial de creixement. Per aquest motiu el Pla preveu incentivar la recerca 
sobre l’ocupació en el sector, entre altres. 
 
Les 7 línies d’actuació proposades són: 
 

• Campanya de promoció del treball en els serveis socials 
• Estudi sobre l’ocupació en el Tercer Sector Social 
• El Tercer Sector com a nou jaciment d’ocupació: accions de recerca, 

formació i qualitat en l’ocupació 
• Foment de la contractació de les administracions públiques amb les 

entitats del Tercer Sector Social 
• Reserva en la contractació de la Generalitat per a entitats socials 
• Acord per a la formació en el Tercer Sector Social 
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• Polítiques d’igualtat d’oportunitats en el Tercer Sector Social i en les 
entitats de voluntariat social 

 
3. Participació 
 
El Tercer Sector Social engloba una part molt significativa de la societat civil 
organitzada i defensa uns valors de participació que es tradueixen en un alt 
nombre de voluntaris i socis. Per tant, aquesta representativitat ha de tenir 
correspondència en la seva inclusió en els òrgans de participació de la 
Generalitat. 
 
El Pla, en aquesta línia, proposa 5 línies d’actuació: 
 

• Presència del Tercer Sector Social en els òrgans consultius i de 
participació de la Generalitat 

• Presència del Tercer Sector Social en els òrgans de participació 
previstos a la Llei de Serveis Socials 

• Desenvolupament de Plans Locals de suport a les entitats del Tercer 
Sector Social 

• Foment de la participació de les entitats socials en els Plans d’inclusió 
dels municipis 

• Foment de la comunicació i la participació interna a les entitats com a 
eina de cohesió social i territorial 

 
Per vetllar pel desenvolupament del Pla i introduir les millores que calgui es 
crearà una Oficina Tècnica d’impuls, seguiment i avaluació de les mesures 
establertes. També s’oferirà assessorament als Departaments en les seves 
relacions i tasques de suport a les entitats socials. 
 
Compromís amb el Tercer Sector Social 
 
Amb l’aprovació del Pla el Govern referma el seu compromís amb el 
desenvolupament del Tercer Sector. Un compromís que s’ha reflectit en els 
pressupostos de la Generalitat dels darrers anys. Així, el 2002 es van destinar 
609 milions d’euros al Tercer Sector; 637 milions el 2003; 674 milions el 2004; 
699 milions el 2005; i 745 milions el 2006. L’increment de les ajudes al sector 
ha estat, doncs, d’un 22% en aquest període. 
 
La importància que Acció Social i Ciutadania presta al Tercer Sector Social 
també queda reflectit en els comptes del Departament. El 2006 les entitats del 
sector van rebre el 41% del pressupost del Departament, 442 milions d’euros 
sobre un global de 1.081 milions. Aquests diners es van destinar a concerts, 
subvencions corrents, ajuts per a la prestació d’acolliment residencial per a 
gent gran i salut mental i inversions. Properament, la consellera d’Acció Social 
i Ciutadania, Carme Capdevila, signarà un conveni amb la Taula del Tercer 
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Sector que significarà un ajut triennal de 472.000 euros. Aquest ajut ha de 
servir, entre altres, per seguir el funcionament dels plans d’inclusió social i 
analitzar la millora del sistema de concertació amb el Tercer Sector. 
 
Paral·lelament, en aquests darrers anys també ha augmentat un 37% el 
nombre d’entitats del tercer sector beneficiàries dels concerts establerts amb 
el Govern, que han passat de 187 el 2002 a 251 el 2006. Aquest darrer any la 
Generalitat va invertir 192.014 euros en concerts amb entitats del Tercer 
Sector, un 129% més que els 83.877 euros que s’hi van destinar el 2002. 
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El Govern finança la construcció d’un centre educatiu 
públic a Reus que serà dels primers a integrar 
alumnes d’infantil, primària i secundària  
 

• Aquest serà un dels primers centres públics de Catalunya que 
escolaritzarà alumnes des dels 3 als 16 anys tal i com permetrà la 
futura Llei d’Educació 

 
• Es concedeix una subvenció de 7,2 milions a l’Ajuntament de Reus 

per edificar el nou CEIP El Pi de Burgar 
 

El Govern destinarà una subvenció de 7.280.066 euros a l’Ajuntament de 
Reus per finançar la construcció del CEIP El Pi de Burgar de la localitat. 
Aquest serà un dels primers centres públics de Catalunya que integrarà 
l’escolarització d’alumnes des dels 3 als 16 anys, és a dir, de les etapes 
d’educació infantil, educació primària, i educació secundària obligatòria.  
 
Tot i que actualment el CEIP El Pi de Burgar està constituït com a centre 
d’educació infantil i primària (CEIP), d’acord amb el que marca la normativa 
vigent, la futura Llei d’educació de Catalunya permetrà que aquest centre 
incorpori també els alumnes que cursin l’ESO atès que el nou text preveu la 
possibilitat de crear centres que acullin des de l’educació infantil fins a 
l’educació secundària obligatòria. El Pi de Burgar és un centre de recent 
creació que escolaritza 309 alumnes entre 3 i 10 anys -de P3 a 5è de 
primària- i que compta amb dues línies (dues aules per curs). 
 
L’Ajuntament de Reus executarà les obres del nou centre en virtut d’un 
conveni de col·laboració amb el Govern. Les noves instal·lacions es 
construiran en un terreny pròxim al centre actual, al camí de Valls. L'escola 
disposarà de sis aules d'infantil, dotze de primària i vuit de secundària, a més 
d’una aula de psicomotricitat per als alumnes d'infantil, una de suport per als 
alumnes de primària, una de plàstica i dues més per a activitats amb grups 
petits. Les instal·lacions per a alumnes de secundària comptaran amb una 
aula complementària i una d'atenció individualitzada. El nou edifici comptarà 
també amb una gran sala de gimnàs, un escenari, un magatzem, vestidors, 
així com aules de música, dibuix, informàtica, laboratori, biblioteca i una aula-
taller.  
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El Govern impulsa les cures pal·liatives per millorar 
l’atenció als pacients terminals o en fases avançades 
de malaltia 
 

• El Departament de Salut i el Ministeri de Sanitat i Consum signaran 
un acord per implantar l’estratègia de cures pal·liatives del 
Sistema Nacional de Salut 

 
• Ambdues administracions destinaran més d’un milió d’euros a 

finançar les activitats que preveu el Conveni 
 

• A Catalunya, al llarg del 2007, un total de 21.129 pacients van ser 
atesos per serveis sanitaris específics de cures pal·liatives  

 
 
El Departament de Salut i el Ministeri de Sanitat i Consum signaran un acord 
per impulsar la implantació de les cures pal·liatives mitjançant activitats 
formatives, informatives, d’investigació i de sistemes d’informació. Després 
s’avaluarà l’impacte d’aquestes activitats i es presentaran els resultats al 
Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.  
 
Les activitats previstes en aquest conveni tenen un cost d’un milió d’euros, 
dels quals el Ministeri de Sanitat i Consum n’assumeix un 70%, i el 
Departament de Salut aporta el 30% restant. 
 
Els objectius específics d’aquesta estratègia són, entre d’altres, la 
universalització de les cures pal·liatives, la promoció de la igualtat en el seu 
accés, la millora del suport a l’entorn familiar, l’atenció als problemes 
emocionals i al dol, l’impuls del coneixement social sobre les cures pal·liatives 
i la formació dels que han de donar aquest tipus d’atenció. 
 
Per assolir aquestes fites, l’acord preveu activitats com ara: 
 

• Desenvolupament de tallers de sensibilització per a professionals 
sanitaris amb informació dels recursos disponibles en cada moment 
assistencial. 

• Cursos dirigits als professionals que fan atenció al final de la vida a 
nivell bàsic i intermedi. 

• Creació d’un fons per a activitats d’investigació sobre línies 
específiques de cures pal·liatives. 

• Finançament de projectes relacionats amb l’establiment de sistemes 
d’informació per a la medició d’indicadors de l’estratègia. 
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• Finançament del màster en cures pal·liatives a alguns professionals 
sanitaris.  

• Dues rotacions d’un mes al Regne Unit per a professionals de la 
sanitat. 

 
Segons dades del CatSalut, durant l’any 2007, es van atendre 21.129 pacients 
per part de serveis sociosanitaris específics de cures pal·liatives. D’aquest 
total de persones, 4.609 van ser ateses en els 334 llits de les unitats de cures 
pal·liatives (UCP), 13.480 van ser ateses pels 73 equips del PADES 
(Programa d’atenció domiciliària equip de suport) i 3.040 pels professionals de 
les 23 UFISS de cures pal·liatives (unitat funcional interdisciplinària 
sociosanitària). 
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El Govern facilitarà la recerca clínica a especialistes 
de malalties neurodegeneratives com l’Alzheimer o el 
Parkinson 
 

• Professionals sanitaris de l’Hospital de Sant Pau, de Bellvitge, 
l’Hospital del Mar i l’Hospital de Vic podran dedicar més temps a 
treballs d’investigació 

 
El Govern ha aprovat un conveni de col·laboració amb el Centre d’Investigació 
Biomèdica en Xarxa de Malalties Neurològiques (CIBERNED) per a la 
promoció i l’impuls de la investigació clínica de malalties neurològiques 
degeneratives, com ara l’Alzheimer o el Parkinson, en els centres 
assistencials de Catalunya com l’Hospital de Sant Pau, el de Bellvitge, 
l’Hospital del Mar i l’Hospital de Vic. 
 
Per impulsar aquesta recerca, el conveni potenciarà els grups d’investigadors 
mitjançant un programa d’intensificació que permetrà als professionals 
sanitaris assistencials una dedicació més gran a la recerca. Això es farà 
mitjançant la contractació d’altres professionals que els puguin suplir en el 
temps que es dediquin a la seva activitat investigadora. 
 
El Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa de Malalties Neurològiques 
(CIBERNED) és un centre d’investigació virtual integrat per grups de recerca 
pertanyents a diferents administracions, institucions i comunitats autònomes. 
La seva fita és la promoció i la protecció de la salut mitjançant el foment de la 
investigació cooperativa de qualitat i el desenvolupament de la investigació 
translacional en malalties neurodegeneratives. 
 
L’Institut es va fundar a principis de 2007 sota els auspicis de l’Institut de Salut 
Carles III i l’Agència Biomèdica d’Investigació i Finançament del Ministeri de 
Ciència i Innovació. 
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Altres acords del Govern 
 
NOMENAMENT 
 
El Govern ha aprovat avui el nomenament d’Enric Argelagués com a nou 
director gerent de l’Institut Català de la Salut.  
 
Enric Argelagués, director gerent de l’Institut Català de la Salut 
 
Nascut a Barcelona l’any 1950, és llicenciat en Medicina i Cirurgia i té el títol 
d’especialista en Hematologia i Hemoteràpia. Ha treballat com a metge a 
l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, a Hospital Vall d’Hebron, a l’Hospital 
de la Santa Creu i de Sant Pau i a l’Hospital Germans Trias i Pujol, on ha estat 
cap de secció del Servei d’Hematologia i Hemoteràpia. 
 
El nou director de l’ICS també té una dilatada experiència en gestió. De 2002 
a 2008 ha treballat com a director gerent de l’Hospital Universitari Germans 
Trias i Pujol, i com a president de la Junta de Govern de la Fundació Institut 
d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol. L’any 2008 
també va ser nomenat gerent territorial de l’ICS a la Regió Sanitària 
Metropolitana Nord. Prèviament, havia estat director gerent del Banc de Sang 
de l’ICS i director gerent de la empresa pública Serveis Sanitaris de 
Referència - Centre de Transfusió i Banc de Teixits. 
 
En l’àmbit docent, Argelagués ha impartit ensenyament en les especialitats  
d’hematologia i hemoteràpia, així com en gestió sanitària. D’altra banda, 
també ha publicat nombrosos articles d’investigació en publicacions nacionals 
i internacionals. 
 


