Congrés Participatiu Catalunya i Futur
Àmbit: L’Estat del Benestar i la Justícia social
DEBAT: CONSOLIDACIÓ DELS DRETS SOCIALS I COMPLETAR EL NOSTRE SISTEMA DE
BENESTAR SOCIAL I REDUIR LES DESIGUALTAT
Per un nou estat de benestar amb drets consolidats




Treballar per la plena restauració de l’estat de benestar amb consolidació de drets.
Seguir impulsant polítiques d’inclusió social ambicioses i efectives des de les institucions
catalanes.
Impulsar canvis en el mercat de treball, la fiscalitat, la política de rendes, les polítiques
d’habitatge, desenvolupar els serveis socials, i tot mitjançant col·laboració estreta entre
tots els actors implicats per tal d’eradicar la pobresa i les desigualtats.

1. Complicitat i col·laboració de tots els actors





Exercir un treball molt més col·laboratiu entre tots els actors: govern, ajuntaments,
entitats del tercer sector, sector empresarial, teixit associatiu i moviments socials.
Fer més eficaces les accions socials amb la coproducció amb els altres.
Consolidar el compromís ciutadà, i implicació de societat civil i teixit associatiu.
Liderar el progrés social des del món local i desenvolupar molt més la dimensió
comunitària de l’atenció social.

2. El futur sistema de serveis socials











Completar els serveis socials perquè assoleixin el grau d’universalitat i de qualitat que ja
tenen els serveis educatius i sanitaris,
Mantenir la descentralització en la provisió de serveis, en tant que els serveis socials són
locals per definició.
Identificar, dimensionar i impulsar les iniciatives locals des del Govern.
Construir una visió de conjunt sobre el sistema de serveis socials fomentant lideratges.
Acordar el perímetre d’actuació dels serveis socials.
Establir i consolidar una integració vertical des del punt des del punt de vista tècnic i
operatiu i una integració horitzontal per a una millor atenció integrada.
Professionalitzar el sector enfocant a les activitats que aporten valor afegit, essent la
intervenció social i/o socioeducativa la tasca principal.
Crear una agència de qualitat destinada en exclusiva als serveis socials.
Desenvolupar un sistema d’informació social, que inclogui sector públic i privat permetent
la interoperabilitat intersectorial i interadministrativa, amb una història social compartida i
dirigit a millorar la gestió i la intervenció.
Desenvolupar un model d’atenció centrada en la persona i de base comunitària a on
prima l’apoderament i que faci dels ciutadans titulars actius de drets.

3. Sistema de rendes i fiscalitat



Replantejar amb criteris d’eficiència tot el mapa de prestacions econòmiques.
Implantar la Renda Garantida de Ciutadania correctament, i orientar-la cap el futur per
establir una Renda Bàsica.

4. Acollida a noves ciutadanies
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Concedir la carta de ciutadania a tots aquelles persones que estiguin disposades a assumir
tots els drets i deures que reculli aquesta cartaConstruir el nou paradigma davant els canvis culturals, de transformacions en formes de
ser, i compromís col·lectiu que exigeix l’acollida.
Prevenir la segregació social i l’exclusió mútua entre les famílies i persones en situació de
vulnerabilitat social, independentment de la seva procedència geogràfica, social i cultural.

5. Drets socials bàsics a garantir: ocupació, habitatge, subministraments de serveis
energètics










Recuperar una vinculació sostenible amb el mercat de treball evitant formes precàries de
contractació.
Eliminar la bretxa salarial de gènere.
Fomentar un projecte de vida activa, que combini formació, activitat i oci al llarg de la
vida, potenciant les activitats no remunerades de valor social.
Implementar polítiques de sòl vinculades a la provisió d’habitatge assequible.
Implementar polítiques per incrementar el parc públics/social de lloguer establint aliances
amb entitats del tercer sector.
Implementar polítiques de suport a les llars més vulnerables, especialment les llogateres.
Implementar polítiques específiques de lluita contra l’exclusió social per raons
d’habitatge.
Abordar el disseny i implementació de control de preus del mercat lliure –especialment
en el mercat del lloguer- i fer polítiques contra l’abús exercit pels propietaris.
Garantir l’accés gratuït i ús corrent dels subministraments d’energia durant el temps
necessari a persones en situació de vulnerabilitat social.

6. Per concloure




Enfortir els drets socials com a drets fonamentals des dels vessants legislatiu, polítics i
pressupostari.
Establir i consolidar quatre pactes d’importància rellevant: Pacte social de gènere, Pacte
social per la gent gran, Pacte per la infància i Pacte per la inclusió.
Implementar més inversió social per a la lluita de les desigualtats.
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