Benvolgut Conseller,
D’acord amb la reunió que vam mantenir el passat divendres 19 de juliol a
la seu del seu departament conjuntament amb el Director General, Xavier
López, li adjuntem el document que des de Cocarmi proposem per la
propera convocatòria de Poin i Tas per l’any 2013, així com les mesures
correctores per regularitzar els deutes pendents.

CONVOCATÒRIES I FINANÇAMENT
•
•

•
•

•

A partir de la propera convocatòria aquestes haurien de tenir sempre
caràcter anual (de gener a desembre), i convocar-les abans de l’inici
del període d’execució (abans del gener de l’any que correspongui).
Donada l'excepcionalitat en el retard de la convocatòria d’aquest any,
fer la convocatòria per 18 mesos (d’abril 2013 a desembre 2014)
amb un temps d’execució màxim de 12 mesos a escollir per part de
les entitats.
Publicar els criteris de justificació al mateix moment que es publiqui
la convocatòria.
Que les reduccions en les quanties atorgades a les entitats siguin
proporcionals a les retallades generals que hagi patit la partida
pressupostària de la convocatòria en qüestió en relació als anys 2010
i 2011.
Garantia dels pagaments pendents de les convocatòries de subvenció
per Treball amb Suport i orientació i acompanyament a la inserció
laboral, corresponent als anys 2010, 2011 i 2012.

EN RELACIÓ AL POIN (Programa d’orientació i acompanyament a la
inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental)
•
•
•

Treure el topall de nombre màxim de tècnics adscrits al programa per
entitat, així com cap topall en relació a l'import màxim
subvencionable per entitat.
Que no existeixin diferències en l'aplicació pressupostària de la
convocatòria per a projectes adreçats a persones amb discapacitat i/o
malaltia mental amb especials dificultats d’inserció.
Hi ha un nombre excessiu d'hores d'atenció obligatòries per a cada
usuari i de documentació burocràtica (informes, avaluacions, ...) que

exigeix massa hores de dedicació per part dels tècnics, en aquesta fase
de procés.
•
•

Aquest any van eliminar la possibilitat de la subcontractació quan fins
ara s'havia permès. Això a algunes entitats les perjudica perquè
impedeix col·laboracions amb diversos ajuntaments.

EN RELACIÓ AL TAS
•
•

Plantegem tornar a les convocatòries com estaven plantejades fins a
l’any 2011.
Que es contempli la possibilitat de cofinançar els tècnics adjudicats al
programa

Esperant que puguin valorar les esmentades propostes i es publiqui la
convocatòria 2013 el mes aviat possible, restem a la seva disposició per
concretar una reunió el pròxim mes de setembre.
Cordialment,
Francesc Pérez

Barcelona 31 juliol 2013

