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PREÀMBUL 

 
LA FEDERACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI 
 
La Federació es va constituir el 1996 a partir de la iniciativa de la Fundació Catalana 5 

de l’Esplai (Fundesplai). 
 
 
Al llarg dels anys següents, la Fundació creix i es configura com una de les entitats 
més significatives de l’educació en el lleure i del tercer sector social a Catalunya. 10 

El projecte es desenvolupa i, d’una manera particular la pròpia Federació Catalana de 
l’Esplai, que arriba a aglutinar un gran nombre d’entitats d’esplai i amb una progressiva 
extensió territorial i diversitat interna.  

 
Els objectius de la Federació 15 

D’acord amb el que vàrem formular en la constitució de la Federació, formulem els 
objectius en dos apartats: aquells que són propis i específics de la Federació i 
aquells, més generals, que són compartits amb la Fundació Catalana de l’Esplai i 
amb la resta d’entitats que s’agrupen al seu entorn.  

Els objectius específics de la Federació: 20 

 
•••• Agrupar als centres d’esplai de Catalunya que comparteixin els seus objectius i valors 

i fer-los partícips d’un projecte comú. 
•••• Ser al costat dels esplais, i donar-los suport i serveis per a una millor i més eficaç 

consecució dels seus objectius.  25 

••••  Impulsar i coordinar accions col·lectives i d’intercanvi entre els centres d’esplai 
federats. 

••••  Reforçar la identitat dels esplais amb una de compartida, i generar implicació i 
compromís dels seus membres i la seva base social.  

•••• Estimular la presència i vinculació territorial de les seves entitats així com la seva 30 

coordinació en l’àmbit territorial.  
••••  Participar activament en el projecte i les activitats de la Fundació Catalana de 

l’Esplai. 
 

Els objectius compartits amb la Fundació i la resta d’entitats de Fundesplai són els 35 

següents: 
 
• Educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el 

medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat 
transformadora. 40 

• Treballar per la defensa dels drets de la infància, la protecció de la infància i la 
joventut i, d’una manera particular per l’acompliment de la convenció dels drets de la 
infància les lleis d’Infància vigents al nostre país i els drets referits als menors en tot el 
marc legislatiu.  

• Vetllar pel reconeixement efectiu de l’educació en el lleure, l’equitat en el seu accés i 45 

la qualitat educativa en les activitats de lleure.  
• A més dels relacionats, en els Estatuts de la Federació es recullen tot un seguit 

d’objectius, compartits amb la Fundació, relacionats amb el treball amb els sectors 
més desafavorits, l’impuls de la solidaritat i el voluntariat, la sensibilització entorn 
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l’educació ambiental, el treball per a la igualtat d’oportunitats, l’estima per la llengua i 
cultura catalanes, el treball per a la integració de les persones immigrades, la millora 
de la salut, la integració sociolaboral dels joves i el foment de programes de 
cooperació.  

 5 

A partir d’aquests objectius, determinem que la missió de la Federació és:  

Agrupar i donar suport als centres d’esplai de Catalunya que comparteixen els 
objectius i valors de Fundesplai per a reforçar la seva tasca educativa i social.  

 

Valors  10 

Quins són els valors humans que inspiren aquesta tasca educativa?:  

Utopia: Volem avançar cap a un món més just, vers una societat inspirada en els valors 
de la pau, la democràcia, la fraternitat i la sostenibilitat. Per tant, treballarem perquè els 
infants, els joves i les famílies desitgin un món millor i trobin sentit a aportar el seu 
esforç per millorar les coses, les relacions entre les persones, l’harmonia entre el progrés 15 

i la natura.  

Solidaritat: Optem per la cultura de la solidaritat i la cooperació, basada en la dignitat 
de les persones i dels pobles i el respecte a la diversitat i als drets humans. Per tant, 
treballem per crear llaços de comunitat entre els infants, els joves i les famílies, de 
manera que la diversitat no sigui viscuda com a amenaça sinó com a riquesa, i, sense 20 

renunciar a la pròpia identitat, s'identifiquin i solidaritzin amb la gran família de la 
Humanitat.  

Iniciativa: Volem fomentar la participació i l'esforç individual i col·lectiu, per fer front als 
reptes amb creativitat i compromís i per desenvolupar una ciutadania activa i 
responsable. Per tant, treballem perquè els infants, els joves i les famílies desenvolupin 25 

autonomia personal i responsabilitat cívica, assumint un compromís de ciutadania activa i 
participativa en el si d’una societat democràtica.  

Felicitat: Cerquem una ètica basada en la confiança en la persona i en la recerca de la 
felicitat individual i col·lectiva. Per tant, treballem perquè els infants, els joves i les 
famílies aprenguin a estimar, a ser feliços i a gaudir de la vida, a partir de l'honestedat, 30 

la coherència, la generositat, la senzillesa, la comunicació i l'expressió dels sentiments.  

 
La Federació com a part del projecte de Fundesplai 

La Federació forma part del projecte de Fundesplai que encapçala la Fundació Catalana 
de l’Esplai, juntament amb d’altres entitats de serveis com són l’Associació Catalana 35 

Cases de Colònies, Suport Associatiu, Centre d’Estudis de l’Esplai, i la Fundación Esplai, 
d’àmbit estatal.  

Per desig exprés en el moment de la constitució de la Fundació i de la Federació, 
aquesta darrera participa en els òrgans de govern de la Fundació. Designa tres 
representants, en el seu Patronat (l’òrgan màxim), i comparteix amb la Fundació 40 

objectius i estratègies comunes. En correspondència i reciprocitat, la Fundació està 
representada també en els òrgans de govern de la Federació.  
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En tot cas, la Federació té uns objectius, una dinàmica i uns òrgans específics de 
presa de decisions. En aquest sentit la Federació decideix en els seus òrgans específics i 
te la responsabilitat sobre:  

���� El pla d’actuació  
���� El pressupost  5 

���� La metodologia dels seu programes  
���� La dinàmica interna  
���� L’elecció dels seus càrrecs  

Per tal de tenir un posicionament exterior unitari i una major força, incidència i 
representativitat, els diferents òrgans de govern de la Federació i la Fundació acorden 10 

que sigui la Fundació, d’acord amb la Federació, qui tingui una responsabilitat de vetllar 
per:  

���� La representació institucional, posicionament i les relacions externes.  
���� La interlocució i negociació amb les Administracions Públiques.  
 15 

La Federació té el dret i la responsabilitat de canalitzar i vehicular les seves sensibilitats i 
opinions a la Fundació a través dels canals establerts i la seva participació en els òrgans 
de govern de la Fundació, així com de traslladar als seus socis els posicionaments 
generals. En aquest sentit, vetllarà per a que internament els seus socis puguin emetre i 
rebre les opinions, inquietuds i posicionaments respectius. Això no treu que la Federació i 20 

els seus socis, en tant que entitats sobiranes, poden emetre en un moment donat i 
especialment en els temes que els són propis, les seves opinions i tenir la projecció 
externa que considerin adient. Si eventualment l’opinió de la Federació o dels seus socis 
tingués un sentit diferent al de la Fundació, ens obliguem i comprometem a parlar-ho 
prèviament i a intentar que es vagi en la mateixa direcció.  25 

 
D’igual manera, s’ha acordat que sigui la Fundació, com a paraigües del conjunt de 
projectes de Fundesplai, qui tingui la responsabilitat última en els afers següents:  
 
���� La coordinació de les actuacions de les entitats de Fundesplai en un mateix territori  30 

���� La direcció general, la gestió interna i l’equip humà així com la gestió dels 
procediments econòmic-administratius de la Federació.  

���� La coordinació i complementarietat amb la resta de les entitats de l’Esplai, 
especialment en els àmbits de la formació, les eines de gestió, l’educació ambiental i 
els serveis educatius i socials a la comunitat educativa i l’acció comunitària.  35 

���� Garantir la coherència global del projecte.  
���� Garantir la viabilitat i sostenibilitat de les entitats de Fundesplai mitjançant la 

distribució d’un conjunt d’ajudes i recursos. 

 
Més enllà dels mecanismes estatutaris que tenim, és voluntat de les dues entitats 40 
participar en els òrgans de decisió i espais de treball de l’altra. Així doncs, la 
Federació participa en el sí la Fundació en:  
   

���� El Patronat, màxim òrgan de govern, compost per representants de totes les entitats 
vinculades.  45 

 

���� Comissions transversals permanents o temporals  
 

���� El Consell Directiu, òrgan tècnic de coordinació de la Fundació i les entitats de serveis   
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���� Reunions bilaterals amb les entitats de serveis, per coordinar l’acció en el territori, la 
millora de les cases de colònies, ...  

 

���� El Consell de Redacció del Diari de la Fundació.  
 5 
���� Els actes i esdeveniments conjunts de la Fundació i de les altres entitats  
 
 
En correspondència, la Fundació participa en els òrgans i espais de la Federació:  
 10 
���� Assemblea  
 

���� Junta Directiva  
 

���� Secretariat  15 
 

���� Actes de la Federació (Movidic, Jornada de la Federació, Festa Esplai ...)  
 
La Fundació i la Federació, sobre la base de la seva respectiva autonomia i capacitat de 
decisió, han de garantir la informació i el contrast de les seves respectives 20 

actuacions, especialment en aquells temes o aspectes que afectin a l’altra entitat i a 
l’exercici de les seves funcions.  

Finalment, hem de tenir clar que, més enllà dels dispositius organitzatius i formals que 
puguem tenir, la responsabilitat del projecte comú és de tots i que hem de treballar 
per a que tothom se’n senti part i senti cada entitat i cada projecte del conjunt com a 25 

propi.  

És per això, que cal fomentar la participació dels esplais, canalitzant les aportacions 
que es facin en els diferents espais de la Federació (òrgans de govern, unitats territorials, 
comissions, ...) i garantint-ne un retorn. Això vol dir que si un centre d’esplai fa una 
proposta o planteja algun dubte en el marc d’una comissió, una unitat territorial, a la 30 

pròpia Junta Directiva ... o bé directament en alguna persona de l’equip tècnic, cal vetllar 
especialment per a que arribi als espais de debat, reflexió i decisió existents, per tal de 
poder donar-li una resposta al més àgil possible.  

 
6. Els socis i els òrgans de govern  35 

 

Qui són les entitats sòcies?  

Els centres d’esplai són els socis de la Federació. En tant que socis són ells els que 
han d’assumir les seves responsabilitats i gaudir dels seus drets amb garanties d’igualtat 
i sense discriminació d’acord amb els sistemes de ponderació que s’acordin internament. 40 

Es considera entitat sòcia, a tots els efectes, als esplais amb identitat pròpia i equip 
propi, tant si disposen de personalitat jurídica independent com si es troben vinculats a 
una altra entitat, que no tinguin dependència orgànica ni subordinació funcional de 
l’administració pública estatal, governamental, autonòmica o local, sense finalitat de 
lucre, que tinguin domicili a Catalunya, que comptin entre les seves finalitats l’educació o 45 

promoció de l’educació en el temps lliure dels infants i joves, i que acceptin els estatuts i 
el present Reglament de Règim intern. 
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Què significa pertànyer a la Federació?  

Per poder tenir una Federació viva és necessària la participació de tothom. No és una 
responsabilitat de l’equip tècnic, que dóna suport i està al servei de les entitats. Són els 
esplais, en tant que associats, els que han de vetllar per fer una Federació rica, plural, 5 

participativa i compromesa. La nostra força rau en el compromís de cadascú en el 
projecte comú. És per això que hem de gaudir d’uns drets que no se’ns poden negar, 
però alhora d’uns compromisos que hem de complir.  

 

Drets:  10 

1. Participar en els òrgans de govern  

2. Rebre informació de la Federació i l’informe de gestió anual  

3. Rebre els recursos i ajuts que la Fundació negociï per als esplais amb les 
Administracions Públiques 

4. Tenir una persona responsable del seguiment i assessorament general de l’entitat  15 

5. Gaudir dels serveis i recursos de la Federació i la Fundació Catalana de l’Esplai: 
assessorament i serveis de gestió en àmbits diversos (comptabilitat, fiscalitat, 
informàtica, laboral, legislació ...), avantatges en cases de colònies, formació, materials 
diversos, ... segons les condicions que es determinin en cada cas.  

6. Fer difusió de les activitats mitjançant els mitjans de comunicació, tant de la Federació 20 

com de la Fundació. 

  

Compromisos:  

1. Participar a l’Assemblea  

2. Participar als actes i a les activitats col·lectives que des de la Federació i la Fundació 25 

s’acordin anualment.  

3. Informar sobre la situació de l’entitat (situació de l’equip, de l’activitat amb infants, 
joves i famílies, de l’economia, les relacions amb l’Ajuntament, ...) garantint el valor de 
la transparència  

4. Aportar suggeriments en els fòrums de participació i formació  30 

5. Acomplir la normativa vigent que regula les activitats de lleure  

6. Treballar en la línia educativa i ideològica dels fonaments de la Federació  

7. Aportar la quota social  

8. Aportar anualment la memòria i el projecte, així com la resta de dades d’activitat, 
equip de monitors, etc.  35 
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Principis irrenunciables en els models de gestió:  

Hi ha alguns principis irrenunciables, elements que caracteritzen el model de l’esplai 
independentment de la seva concreció i model de gestió:  

• Han de tenir alhora un enfocament d'educació integral i un enfocament social 
perquè en el lleure es barregen ambdues necessitats: l'atenció educativa pot ser un 5 

criteri que sumi ambdós vessants.  
• Han de tenir una forta dimensió comunitària, procurant, sempre que sigui possible, 

la barreja de nois i noies de diferents escoles, procedències socials, culturals, 
econòmiques, etc., de les famílies.  

• Han de promoure l'arrelament al territori, afavorint el coneixement i l'estimació de 10 

l'entorn social, cultural i natural.  
• Han de ser entitats sense finalitat de lucre. L'opció de negoci, tot i ser legítima, no 

és la nostra per als centres d'esplai.  
• Han d'implicar persones i col·lectius en la causa educativa i social de l'entitat, 

generant voluntariat disposat a comprometre's.  15 

Objecte del Reglament 

  

1.- El present Reglament de Règim Intern de la Federació Catalana de l'Esplai (en 

endavant "Federació") té per objecte regular el funcionament dels òrgans directius i 

d'execució de l'esmentada entitat, d'acord amb el que s'estableix als seus Estatuts. 20 

  

2.- Correspon a l'Assemblea General Extraordinària l'aprovació del Reglament. Per a la 

seva modificació, s'aplicarà de forma anàloga el procediment previst per a la reforma dels 

Estatuts. 

 25 

Dels socis 

  
3.- Per a l'admissió de socis, s'estarà al que preveuen els articles 4.1 dels Estatuts de la 
Federació. Podran formar part de la Federació, a tots els efectes, les entitats amb 
identitat pròpia i equip propi, tant si disposen de personalitat jurídica independent com si 30 

es troben vinculades a una altra entitat, sense dependència orgànica ni subordinació 
funcional de l’administració pública estatal, governamental, autonòmica o local. 

Les entitats sòcies han de ser sense afany de lucre, tenir domicili a Catalunya i que entre 
les seves finalitats estigui: l’educació o promoció de l’educació en el temps lliure dels 
infants i joves.  35 

Les entitats sòcies han d’acceptar els presents estatuts. 

Caldrà també que compleixi els requisits establerts en el article 4.2 dels estatuts. 

  

4.- Un cop presentada la sol·licitud d'ingrés, la Junta Directiva resoldrà durant la següent 

Junta Directiva prevista en el calendari de curs. De la decisió adoptada se’n donarà 40 

compte a la primera Assemblea General que es celebri.  
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5.- Les entitats sòcies tenen la obligació de participar en els espais, actes i 

esdeveniments de la Federació, entenent com a espais de participació imprescindibles: 

l’Assemblea General Ordinària, Festa Esplai i Movidic, tal i com contempla l’article 6 e) 

dels estatuts. 

  5 

6.- Poden ser causa per a que un soci sigui donat de baixa de la Federació les que 

s'estableixen a l'article 7 dels Estatuts i les contemplades a l’article 28 del present 

reglament de règim intern.  

Quan la Junta  Directiva apreciï l'existència de raons per a donar de baixa un soci, 

s’iniciarà un procediment sancionador tal i com s’estableix a l’article 30 dels estatuts de 10 

la Federació. 

La decisió adoptada es ratificarà a la primera Assemblea General que es celebri. 

 

 

De l'Assemblea General  15 

  

7.- Correspon a la Junta Directiva la convocatòria de les Assemblees Generals de socis. 

La convocatòria s'ha de comunicar 15 dies abans de la data de la reunió, individualment i 

mitjançant un correu electrònic a l’adreça que consti en la relació actualitzada d'associats 

que ha de tenir l'associació. La convocatòria ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, 20 

el lloc, la data i l'hora de la reunió. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte 

als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o 

que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.  

 

8- Tots els socis tenen dret a assistir a les Assemblees Generals, a través dels 25 

representants que hagin nomenat i notificat per escrit  a la Secretaria de la Federació 

amb una antelació mínima de 48 hores a l'inici de l'Assemblea. No es reconeixerà cap 

representació al marge d'aquest nomenament. 

  

9.- Seran adoptats per majoria absoluta dels vots dels socis assistents els acords relatius 30 

a: 

 

- l'aprovació o modificació del Reglament de Règim Intern 

- l'aprovació de pressupostos extraordinaris 

- la reforma dels Estatuts 35 

- La constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una 

de ja existent 

  

10.- Seran necessàries les tres quartes parts dels vots dels socis assistents per a adoptar 

l'acord de dissolució de l'Associació, d'acord amb el que s'estableix a l'article 31 dels 40 

Estatuts. 

  



Federació Catalana de l’Esplai   Reglament de Règim Intern  

9 

11.- La resta dels acords de l'Assemblea General de Socis s'adoptaran per majoria 

simple. 

 

Sistema de votacions 

  5 

12.- S’estableix un sistema de ponderació de vot que ve determinat per l’activitat 

realitzada per l’entitat sòcia i per la participació activa als actes prioritaris de la 

Federació. 

 

13.- El nombre màxim de vots que pot tenir una entitat sòcia és de 6 i aquests 10 

s’obtindran de la següent manera: 

 

a) Activitats de diari: 1 vot 

b) Activitats de cap de setmana: 1 vot 

c) Activitats d’estiu: 1 vot 15 

d) Assistència i participació a l’Assemblea general ordinària: 1 vot 

e) Assistència i participació a la Festa Esplai: 1 vot 

f) Assistència i participació a Movidic: 1 vot 

 

Aquelles entitats que realitzen diverses activitats (de diari, de caps de setmana i d’estiu), 20 

per aquest concepte poden acumular fins a 3 vots, els quals s’incrementaran amb un vot 

per la seva participació en cadascun dels actes descrits als apartats d),e) i f). 

 

14.- Cada any, en el moment previ a l’Assemblea general ordinària, es determinarà els 

vots de cada entitat en funció de la seva activitat i participació de l’any immediatament 25 

anterior. Per poder comptabilitzar el nombre de vots corresponents a l’any en curs, cada 

entitat haurà d’acreditar els requisits sol·licitats en el termini que estableixi l’àrea tècnica 

de la Federació i que serà conegut per totes les entitats sòcies. 

 

15.- La Fundació Catalana de l’Esplai sempre comptarà amb 6 vots. 30 

 

De la Junta Directiva i el Secretariat 

  

16.- Correspon a l'Assemblea General Extraordinària l'elecció de la Junta Directiva.  

 35 

L’entitat sòcia que vulgui formar part de la Junta directiva de la Federació, haurà de 

presentar una candidatura mitjançant una persona sòcia de la mateixa que faci de 

representant. 

 

La candidatura s’ha de presentar per escrit a la Secretaria de la Federació amb set dies 40 

d’antelació de l’Assemblea corresponent. 
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17.- Un cop constituïda la Junta Directiva, haurà d'adoptar l'acord de designació d'una 

Presidència, una Secretaria i una Tresoreria. D'aquesta designació, així com de la de vice-

presidències i del Secretariat si és el cas, se n'haurà d'informar de forma immediata a 

tots els socis. 

 5 

En el cas que alguna persona representant d’una entitat membre de la Junta causi baixa, 

l’entitat no podrà designar una altra persona representant, sinó que haurà d’esperar a la 

propera Assemblea General per presentar una nova candidatura. 

 

  10 

18.- Correspon a la presidència la convocatòria de la Junta Directiva, amb una antelació 

mínima de 48 hores, llevat que reunits tots els seus membres i per unanimitat acordin 

auto-convocar-se.  

   

19.- En el supòsit que, d'acord amb l'article 24.1 dels Estatuts, es constitueixi un 15 

Secretariat, en formaran part en qualsevol cas la Presidència, la Secretaria i la Tresoreria. 

Per a la convocatòria, quòrum i adopció d'acords s'aplicarà de forma anàloga el que es 

disposa per a la Junta Directiva. 

 

20.- La Junta Directiva podrà delegar algunes de les seves facultats, excepte les 20 

indelegables legalment, en la figura d'un/a Director/a General. En aquest cas, donarà 

compte de les funcions delegades en la primera Assemblea General que es celebri. Serà 

funció del/a Director/a General, en representació de la Junta Directiva, fer el seguiment 

del desenvolupament del Programa d'Actuació. El/la Director/a General assistirà, amb 

veu i sense vot, a les reunions de la Junta Directiva i del Secretariat. 25 

  

21.- La Junta Directiva també podrà designar un/a gerent, que tindrà funcions següents: 

 

- Dirigir, coordinar i organitzar el personal empleat a la Federació. 

- Garantir l'execució del programa d'actuació i el pressupost acordat per 30 

l'Assemblea General, així com els acords que puguin adoptar els òrgans 

directius. 

- Participar a les Assemblees, reunions de la Junta Directiva i Secretariat, amb 

veu i sense vot, per tal de donar compte de la gestió realitzada i recollir els 

acords que es puguin adoptar.  35 

 

 

De les quotes 

  

22.- Els criteris que determinaran les quotes dels socis seran aprovats per l'Assemblea 40 

General d'acord amb la proposta que elaborarà la Junta Directiva.  
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Dels canals de participació 

 

23.- Els espais de participació de la Federació són: l’Assemblea, la Junta Directiva, el 

Secretariat, les unitats territorials, les comissions pedagògiques i socials i les activitats 5 

col·lectives. Respecte aquestes últimes, es consideren com a espais de participació 

prioritària la Festa Esplai i el Movidic. 

 

24.- Les entitats sòcies tenen la obligació d’assistir i participar en els espais de 

participació de la Federació, tal i com s’estableix en el article 6 dels Estatuts, la manca 10 

d’assistència a aquests espais pot provocar l’inici d’un procediment sancionador tal i com 

s’estableix a l’article 28 del present reglament de règim intern. 

 

Bianualment, es valorarà per part de la Federació l’assistència i participació de les 

entitats sòcies als espais de participació considerats prioritaris segons recull l’article 6 15 

dels Estatuts. 

 

En cas de no haver participat presencialment, com a mínim, a 1 de les dues assemblees 

ordinàries i a algun dels altres espais prioritaris en dos anys, la Federació pot emetre un 

informe amb valoració negativa de l’entitat sòcia, el qual es tindrà en compte per 20 

determinar la incorporació en projectes educatius que impulsi la Fundació Catalana de 

l’Esplai i els ajuts  que questa atorga a les entitats sòcies, essent la Fundació la única 

competent en la determinació d’aquesta matèria. 

També es tindrà en compte aquest informe per la incorporació en projectes educatius que 

s’impulsin des de la Federació Catalana de l’Esplai. 25 

 

En el moment d’emetre l’informe es valorarà positivament la participació de les entitats 

sòcies a la resta d’espais, canals de participació i esdeveniments de la Federació. 

 

25.- Els esplais, en tant que socis, poden fer arribar les seves reflexions, dubtes, 30 

queixes, suggeriments, demandes i propostes a través de qualsevol dels espais 

esmentats. L’estructura tècnica vetllarà per donar resposta. Quan no sigui possible per 

tractar-se d’un afer que no li pertoca ho traslladarà al Secretariat, que decidirà si pot fer-

se’n càrrec o si cal portar-ho a la Junta Directiva o qualsevol altre òrgan de la Fundació. 

 35 

26.- Si una entitat sòcia ho considera necessari podrà fer arribar per escrit qualsevol 

assumpte al Secretariat, via correu electrònic a la Secretaria de la Federació. El 

Secretariat haurà de donar resposta per escrit en el termini màxim de 2 mesos. 

 

 40 

27.- La Fundació Catalana de l’esplai participa en els òrgans i espais de la Federació 

següents: 
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- Assemblea 

- Junta Directiva 

- Secretariat 

- Actes de la Federació  

 5 

 

Del Règim sancionador 

 

28.- La Junta directiva pot obrir un procediment disciplinari i imposar sancions a les 

entitats associades quan aquestes incompleixin alguna de les seves obligacions recollides 10 

en el document dels estatuts o del reglament de règim intern o quan l’actuació d’una de 

les entitats sòcies vagi contra els interessos de la Federació i la Fundació o incompleixi la 

llei, els estatuts o el present reglament. 

 

Les infraccions que poden generar la obertura d’un procediment disciplinari per part de la 15 

Federació a les seves entitats sòcies són les següents: 

 

a) Les actuacions de les entitats sòcies contraries a la missió, valors i principis de 

la Federació i de la Fundació. 

b) Les actuacions de les entitats sòcies contraries a la llei, els estatuts, al 20 

reglament de règim intern de la Federació i als acords vàlidament acordats per 

part de l’Assemblea General i la Junta directiva. 

c) La manca de participació de les entitats sòcies als espais, actes i 

esdeveniments de la Federació recollits a l’article 5 d’aquest reglament: 

Assemblea General Ordinària, Festa Esplai, Movidic. 25 

d) La manca d’assistència i participació presencial a tres assemblees generals 

ordinàries consecutives serà motiu d’obertura d’un procediment disciplinari 

d’expulsió de l’entitat. 
e) La manca de presentació, per part de les entitats sòcies, dels comptes, la memòria 

i projecte anual d’activitats a la Federació. 30 
Aquesta documentació ha de ser lliurada a la Federació en els terminis  previstos 
per cada curs. L’incompliment d’aquesta disposició pot generar una valoració 
negativa respecte a l’informe que la Federació elabora cada any sobre les entitats 
sòcies. 

f) La pertinença de l’entitat sòcia a d’altres moviments de lleure, a nivell de 35 
Catalunya, mentre sigui sòcia de la Federació Catalana de l’Esplai. 

g) L’impagament de les quotes establertes per part de la Federació a les seves 

entitats sòcies. 

 

El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o 40 

comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena una persona 

responsable, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 

15 dies, amb audiència prèvia de la presumpta entitat infractora. La resolució final, que 

ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta 

Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies. 45 
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Contra les sancions acordades per la Junta Directiva, les entitats interessades hi poden 

recórrer en el termini de 30 dies. 

La decisió final adoptada es ratificarà a la primera Assemblea General que es celebri. 

 

 5 

 

Del procediment per a la reforma dels estatuts  

  

29.- La modificació dels Estatuts és competència de l'Assemblea General Extraordinària i 

pot ser iniciativa bé de la Junta Directiva, bé d'un conjunt de socis que representin un 10 

10% dels vots de la Federació mitjançant un escrit dirigit a la Junta directiva amb totes 

les signatures dels socis sol·licitants. 

 

30.- La modificació dels estatuts ha de constar com a punt de l’ordre del dia en el 

moment de la convocatòria de l’Assemblea General Extraordinària, que ha de fer-se en 15 

els terminis i forma que es recullen en l’article 11.2 dels Estatuts. 

 

31.- Les esmenes a la proposta de nous estatus, per part de les entitats, hauran de 

presentar-se via correu electrònic a la Secretaria de la Federació com a mínim 7 dies 

abans de l'inici de l'Assemblea. La Secretaria les farà arribar als socis amb 48 hores 20 

d'antelació. 

 

 

 

 25 

 
DILIGÈNCIA DE CERTIFICACIÓ 

  
Certifico que aquest és el text del nou Reglament de Règim Intern de la FEDERACIÓ 

CATALANA DE L’ESPLAI, que ha estat modificat per l’ Assemblea General 30 

Extraordinària celebrada a Vilanova de Sau, amb data 1 de març de 2015 

  
  
Vilanova de Sau, a 1 de març de 2015. 
  35 
  
  
  
  
  40 
Marc  Alcaraz                                          
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Glòria Pedro 
Secretaria 
                                          
                                                            
                 50 

 


