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MANOLITA SANZ     

L’any 2010 va començar amb la
Conferència inaugural, cele-
brada a Madrid, en el marc de

la presidència europea d’Espanya
que va fixar els objectius per pro-
moure les polítiques d’inclusió so-
cial a Europa. Va ser el 21 de gener,
amb l’assistència de ministres euro-
peus d’Afers Socials, a mes de 400
agents socials: sindicats, empresaris
i ONG; organismes internacionals 
i europeus i representants de les 
administracions públiques. 

La crisi econòmica ha incrementat
les situacions de pobresa i exclu-
sió social. Davant d’això, la Unió
Europea treballa en la nova Es-
tratègia 2020 i la nova Agenda
Social Europea. 

En el marc de les prioritats de l’any,
s’han definit quatre objectius: 

Reconeixement del dret de les
persones en situació de pobresa i
exclusió social a viure amb digni-
tat i tenir un paper actiu a la socie-
tat, així com a participar en les

polítiques que s’emprenguin. 
Compartir la responsabilitat, pro-

movent el suport social a les políti-
ques d’inclusió social, emfasitzant
la responsabilitat col·lectiva i indi-
vidual i fomentant el compromís

de tots els actors en la lluita contra
l’exclusió social. 

Cohesió, treballant per aconse-
guir una societat més solidària, on
ningú dubti dels  beneficis que té,
per a tots, l’eradicació de la po-

bresa en el marc d’un desenvolupa-
ment sostenible. 

Compromís i acció, renovant el
compromís de la Unió europea i
els seus  estats membres respecte a
la lluita contra la pobresa i l’exclu-
sió social i involucrar  tots els ni-
vells polítics per aconseguir l’era-
dicació de la pobresa, impulsant
amb més força l’acció dels estats
membres i de la Unió Europea en
aquest àmbit. 

"L’Esplai" i l’any de la pobresa  
La Fundació ha impulsat en aquest
any internacional contra la po-
bresa tres iniciatives en els àmbits
polític, social i educatiu. 

Nova publicació
En el marc de treball del Consejo
Asesor de la Fundación Esplai, la
col·lecció de publicacions Docu-
mentos para el Debate s’incremen-
tarà amb un nou llibre sobre Ciuta-
dania, pobresa i inclusió. Es tracta
d’un treball que es realitza amb 
l’IGOP de la Universitat autònoma
de Barcelona que aporta propostes

sobre els projectes de les ONG
en favor d’una ciutadania més 
inclusiva.

Més beques per a l’estiu
D’altra banda, la campanya de be-
ques que es va duplicar l’estiu de
2009, s’intensificarà per a que fa-
mílies que estan en risc d’exclusió o
tenen els seus recursos molt limi-
tats, tinguin la possibilitat de portar
els seus fills i filles a les activitats
d’estiu.

Proposta educativa 2010-2011
En la mateixa línia, la propera
proposta educativa per als cen-
tres d’esplai del curs 2010-2011,
es farà sota l’eix de la igualtat
d’oportunitats, amb accent espe-
cial en el gènere, la discapacitat i
les situacions de pobresa.

Amb tot plegat, "L’Esplai" enfor-
teix programes que ja ha realitzat
des del seu origen a favor de la in-
clusió social i les bones pràcti-
ques en aquest sentit als centres
d’esplai.

2010 ANY EUROPEU DE LLUITA CONTRA LA POBRESA I L’EXCLUSIÓ SOCIAL   

Europa treballa per aconseguir 
la cohesió social
La Fundació intensifica el treball per la inclusió social i educativa 

La Fundació promou l’equitat a les activitats d’estiu

JOSEP MA VALLS     

Les ONG van aconseguir el
2009 a nivell estatal que la
recaptació amb destinació a

Fins Socials ascendís a 263,6 milions
d’euros. És a dir, 18,2 milions d’euros
més que en 2008. Així es desprèn de
les dades facilitades pel ministeri de
Sanitat i Política Social, difoses per
les ONG durant la presentació de la
campanya informativa que porten a
terme per a propiciar la solidaritat
dels contribuents. A Catalunya la
campanya està impulsada per la Tau-
la d’Entitats del Tercer Sector, junta-
ment amb el Departament d’Acció
Social i Ciutadania i, per primer cop,
amb la Plataforma d’ONG per al
Desenvolupament. 

Dels 263.682.583 euros recaptats a
través de la casella de Fins Socials
en 2009 es destinaran a finançar
projectes socials 204.934.103 euros
(gairebé 14 milions d’euros més que
l’any anterior). Altres 51 milions es
dedicaran a projectes de cooperació
en països en desenvolupament i 7,5
milions més s’invertiran en projec-

tes mediambientals. L’Administra-
ció no ha informat encara a les ONG
de l’evolució experimentada en la
marcació de la casella de Fins
Socials encara que, a la vista de les
dades sobre recaptació aportats pel
ministeri, es preveu un significatiu
increment en el percentatge dels
contribuents que van marcar la
XSolidaria en la seva declaració,
amb el que destinen un 0,7% de la
seva quota íntegra a l’execució de
més de mil projectes socials cada
any. Más de 5 milions de persones
es beneficien dels projectes socials
que realitzen les ONG a través de 
la recaptació obtinguda a través 
de la XSolidaria: dones, persones
majors, amb discapacitat, infància,
famílies i, també, comunitats en 
països en desenvolupament. 

Catalunya segueix rebent
menys del que recapta
Segons dades del Departament
d’Acció Social i Ciutadania, Cata-
lunya va rebre l’any passat uns 27
milions d’euros. Segons la Taula
d’Entitats del Tercer Sector aquesta

xifra representa uns 9 milions
menys dels que correspondrien per
un criteri de població, i uns 26 mi-
lions  menys dels que ens corres-
pondrien, atenent a l’aportació dels
contribuents catalans. 
Sabent que en el 2010 el Ministeri
preveu distribuir prop de 205
milions d’euros, des de la Taula
d’Entitats del Tercer Sector se
seguirà fent campanya per a que es
retorni a Catalunya la quantitat
que li correspon (entre 39 i 57
milions) sense perdre de vista tam-
poc l’objectiu final de la trans-
ferència total o parcial d’aquests
fons al govern català.

La campanya informativa de les
ONG, té com eslògan "Amb un
petit gest, les coses canvien". A
nivell de Catalunya, la impulsa la
Taula que a primers de maig farà un
acte de presentació conjuntament
amb la Conselleria d’Acció Social i
Ciutadania. Per primer cop, enguany
també se sumarà a la campanya
catalana la Plataforma d’ONG per al
Desenvolupament.

A ESPANYA EL DARRER ANY ES VA RECAPTAR 263 MILIONS A FINS SOCIALS

Les ONG s’uneixen per a que es
marqui la casella del 0’7% IRPF 
Catalunya va rebre l’any passat 27 milions d’euros 

REDACCIÓ     
El 14 de març, el Parlament va
aprovar per unanimitat una resolu-
ció per propiciar que en la contrac-
tació pública, es valori la oferta
econòmica amb l’IVA inclòs. Les
esmenes plantejades pels grups que
donen suport al govern a la propos-
ta que havia formulat CIU, va obte-
nir la conformitat i l’acord de tots
els grups.

Una àmplia representació de la Tau-
la d’Entitats del Tercer Sector, entre
les quals la Fundació, va ser present
en el debat que es va produir a la
Comissió Econòmica. Des de fa
més d’un any, la Taula ha fet notar
al govern i als partits polítics la
gravetat de la qüestió.

La resolució és per tant, producte de
l’enorme inquietud que ha generat
en el sector la interpretació que
estant fent bona part de les taules de
contractació en les licitacions de
serveis del govern de la Generalitat
i dels Ajuntaments, en el sentit de
valorar l’oferta econòmica amb el
preu net, sense IVA.

Aquest fet te una doble conseqüèn-
cia. En primer lloc, discrimina
negativament les entitats no lucrati-
ves per quan no poden recuperar

l’IVA suportat doncs n’estan
exemptes de fer-ho per llei. Són
doncs consumidores finals: paguen
IVA i, a diferència de les empreses
mercantils que se’l poden deduir,
no el recuperen. En conseqüència
no poden ser tant competitives al
presentar les seves ofertes. En
segon lloc, l’Administració es gasta
més diners al concedir la licitació a
les empreses mercantils doncs a
part de pagar el preu ofertat, els ha
de liquidar l’IVA, amb la qual cosa
es contradiu el principi d’eficiència
i d’atorgar el servei a l’oferta
econòmicament mes avantatjosa
que marca la Llei de Contractes
dels Serveis Públics.

Instar el govern de l’Estat
La resolució aprovada insta al
govern de Catalunya per a que
demani al govern de l’Estat que
modifiqui la Llei de contractes i
expliciti que l’IVA ha de constituir
part de la valoració de l’oferta
econòmica i alhora, que es modifi-
qui la Llei de l’IVA amb un tipus
zero per aquest tipus de serveis. 

D’altra banda, el Parlament va ins-
tar també que en la Cimera anticri-
si es concreti l’impuls d’aquesta
interpretació en la contractació
pública a Catalunya.

El Parlament aprova que es
valorin les ofertes amb l’IVA
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