PROPOSTES ADDICIONALS DE LA FAVB PER AL PACTE DE BARCELONA

Presentades a la 2a Taula de Drets Socials del dia 28 de maig 2020

1.
Els Drets Socials han d’actuar com a eix vertebrador de les decisions de tots els àmbits.
Cal Incorporar els Drets Socials a totes les taules del Pacte per Barcelona. Totes les polítiques i
especialment les econòmiques han d’estar al servei de garantir una vida digna i també una
mort digna a tots els ciutadans de Barcelona. L’equitat i la igualtat d’oportunitats per a tots els
ciutadans de Barcelona ens ha de fer de guia.

2.
Cal dotar Barcelona d’un Pla de Protecció front a Epidèmies on estigui ben establert (de
forma similar a la resta de plans de protecció civil) tots els instruments de comandament i els
mecanismes d’articulació, que faciliti una activació urgent. No es suficien amb activar recursos,
cal garantir una gestió efectiva.

3.

Cal que Barcelona avanci en el Bon Govern:

a.

Establir el marc Democràtic i de valors ètics que guiarà les actuacions.

b. Millorar la democràcia en tots els nivells institucionals: revisar la forma en com es prenen
les decisions, incorporar valors ètics
c.
Reajustar els organismes, on hi participa l’Ajuntament de Barcelona, als fins pels quals
varen ser creats: CSB, CSSB, CEB. Dotar-los de capacitat executiva, avaluadora i sancionadora.
Tot deixant molt clar les competències i espai de decisió de l’Ajuntament.
d. Millorar la coordinació i agilitat en la gestió dels treballadors socials. Anar cap a una
finestra única del treball social: de l’àmbit municipal i sanitari
e. Que tots els programes de salut, socials i comunitaris també tinguin en compte a totes les
persones que viuen institucionalitzades a Barcelona.
e. Facilitat la Participació Ciutadana en tots els espasis de decisió de gestió de serveis
essencials. Així com en tots els organismes on hi participa.
f.
Establir mecanismes efectius de denuncia de conflictes ètics en la prestació de serveis
públics, on els ciutadans, familiars o els professionals es puguin adreçar quan les institucions
que gestionen recursos públics s’aparten dels seus fins.

