
 
 

 

XXIII ASSEMBLEA DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI 
Propostes Assemblea 
 

Proposta 1:  OPTIMITZACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL 

DE JOVENTUT DESTINADA A LES 

ENTITATS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI 

Presentada per: ESPLAI EL NUS 

Breu descripció:  

La Fundació Catalana de l’Esplai signa convenis anuals de col·laboració amb les entitats 
d’esplai federades amb l’objectiu de garantir que els centres d’esplai comptin amb el suport 
necessari per tirar endavant els seus projectes, a l’hora que els centres d’esplai es 
comprometen a participar i a implicar-se corresponsablement en la tasca educativa i 
transformadora que lidera la Federació. 

Per aquest motiu, cada any la Direcció General de Joventut destina uns recursos econòmics 
que rep la Fundació Catalana de l’Esplai com a subvenció centralitzada i que es tradueix en 
serveis, assessoraments i altres mitjans a disposició de les entitats de base destinatàries (els 
esplais). 

La Junta Directiva del Centre d’Esplai El Nus ha portat el debat a la UT Baix Llobregat donat 
que, tot i conèixer els àmbits de serveis disponibles a Suport Tercer Sector (abans  Suport 
Associatiu), no es coneixen els preus/quotes/tarifes dels serveis recollits en el document 
que certifica la subvenció rebuda per cada entitat. Habitualment apareix l’import total i les 
dades de participació, no els imports destinats a cada partida. Ex.: “Rebuts 15.000€ i 
utilitzats en 300 estades en cases de colònies, formacions, auditoria, assegurança i servei 
laboral.” 
El fet de no disposar d’aquesta informació de manera prèvia i transparent, mitjançant un 
llistat de serveis, tarifes i condicions, disponible per a totes les entitats, ens impedeix 
optimitzar els imports subvencionats ja que, sovint, ens inclouen serveis que no necessitem 
a la vegada que ens fan pagar altres serveis realment imprescindibles per la funcionalitat de 
l’entitat.  

PROPOSTA: 
- Definir un catàleg de serveis per àmbits (laboral, jurídic, comptable, informàtic, 
formatiu, pedagògic...), disponibles per a les entitats d’esplai amb tarifes i condicions 
específiques per a ser subvencionables. Per afavorir la millor planificació dels recursos. 

- Donar a cada centre d’esplai la possibilitat de decidir com a entitat els serveis del catàleg 
que vulguin cobrir amb l’import reconegut com a subvenció de la Direcció General de 
Joventut i fer-ho constar al Conveni i al Certificat de la Generalitat de Catalunya. Per 
afavorir l’equilibri pressupostari de les entitats. 

- Fer públics els imports totals reconeguts a cada entitat com a subvenció atorgada de la 
Direcció General de Joventut. Per afavorir la transparència i la coherència amb els sistema 
de distribució en funció del tipus d’entitat. 

 

 



 
 

Proposta 2:  ACTUALITZEM ELS CONVENIS DE 

COL·LABORACIÓ 

 

Presentada per: UT NORD 

Breu descripció:  

L’any 2011, es va acordar en Assemblea General l’establiment de convenis de 

col·laboració de la Fundació Catalana de l’Esplai amb els esplais de la Federació, per 

al suport de la seva activitat. Aquests convenis han estat la pauta durant aquests 

darrers 9 anys i han permès garantir la viabilitat de les entitats, malgrat i les 

dificultats globals que ha suposat el finançament públic aquests darrers temps. 
 

Però no som aliens a que la realitat de les entitats i també del finançament públic 

han canviat considerablement durant aquest anys i es per això que: 

 

PROPOSEM 

Que durant aquest any, la Fundació i la Federació, creïn una comissió de treball per 

a la reformulació d’aquests convenis de forma que puguin donar resposta a la 

realitat de les entitats i a les incerteses que representa any rere any el finançament 

públic. 

 


