MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-SOMVIC PER LA CREACIÓ D’UNA
TAULA DEL TERCER SECTOR COM A CONSELL ASSESSOR D’ALCALDIA.
La ciutat de Vic disposa d’una nodrida representació d’entitats del tercer sector
que treballen de manera ingent per la millora de les necessitats de les persones
a diferents nivells. De fet, moltes d’aquestes entitats han excel·lit en els seus
camps d’actuació i avui són referents a nivell nacional. És per això que la ciutat
de Vic ha exercit històricament un gran lideratge en la defensa activa de diferents
iniciatives socials, generant un consens polític unànim al voltant d’aquestes
prerrogatives. En la passada legislatura, per exemple, una iniciativa va posar en
el centre del debat social les entitats de la ciutat que treballen dia a dia en el
tercer sector. Es tractava d’emplaçar-les a ser actives en el co-disseny de les
polítiques socials d’aquest Ajuntament.
ATÈS que a la nostra ciutat existeixen diferents entitats del tercer sector que
treballen per a la plena integració de les persones amb risc d’exclusió social i
amb persones amb diversitat funcional, sensorial o malaltia mental.
ATÈS que totes aquestes entitats treballen amb persones que en moltes
ocasions també estan ateses pels serveis socials de l’Ajuntament de Vic
ATÈS que durant la passada legislatura ja es va endegar aquesta Taula del
Tercer Sector de la Ciutat per tal de sumar sinergies entre els diferents actors
que treballen en el sector.
ATÈS la rellevància de poder comptar amb un òrgan d’aquestes característiques
que vetlli per la transparència i la participació en els serveis de Benestar i família
de la ciutat
ATÈS que segons un estudi de la Taula del Tercer Sector a nivell nacional,
només el 20% del volum adjudicat pels principals ajuntaments per gestionar
serveis a les persones va a mans del propi Tercer Sector.
Per tots aquests motius, el grup municipal d’ERC-SOMVIC proposa l’adopció
dels següents acords:
PRIMER. Crear en el termini d’un mes la comissió assessora d’alcaldia, amb
caràcter voluntari, per obrir una via complementària de participació, de caràcter
més especialitzat i tècnic, com a òrgans locals de caràcter informatiu i consultiu,
als efectes de garantir i fomentar els drets d’iniciativa d’informació i de
participació de les entitats del tercer sector.
SEGON.- Dotar-lo com un espai d’una veritable participació i debat útil per al
futur de la ciutat, amb la incorporació d’un representant de l’oposició designat per
l’Alcaldia.

TERCER.- Potenciar les aliances amb les entitats del Tercer Sector i facilitar que
puguin ser beneficiàries de les negociacions que te l’administració davant de
grans empreses o estaments públics.
QUART.- Mantenir en tot moment informats tots els grups municipals del
consistori dels avenços de la comissió assessora a través de la comissió
informativa corresponent.
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