
 
Moció que presenta el Grup Municipal Republicà de l’Ajuntament d’Esplugues per demanar que 

els casals d’estiu deixin de ser considerats un servei municipal  

 

Atès que el passat 10 de febrer del 2020 l’Ajuntament va publicar les bases del contracte de 

concessió del servei de casals d'estiu infants i adolescents a esplugues de llobregat 2020, i que el 

termini de presentació d’ofertes —prorrogada una vegada— ha finalitzat el 30 d’abril del 2020. 

Atès que els casals d’estiu han estat, fins ara, un servei que les entitats de lleure d’Esplugues han 

ofert des de fa més de vint anys. Així, sota el paraigua de la Taula d’Entitats de Lleure d’Esplugues, 

els diferents esplais i caus de la ciutat van assumir la gestió dels casals d’estiu a les escoles, en un 

primer període en un marc de concurs públic per passar més endavant a un conveni amb 

l’Ajuntament, que s’havia mantingut fins l’any 2019.  

Atès que aquest model de gestió ha estat considerat d’èxit per diverses raons: 

● Ofereix una activitat de qualitat a tota la ciutadania que vetlla per la inclusió de tots els 

infants, joves i famílies. 

● Fomenta la cohesió social dels barris i ajuda a reduir desigualtats.  

● Garanteix que entitats consolidades i expertes en l’educació en el lleure i en valors 

continuïn desenvolupant la tasca educativa durant tot l’any. 

● Col·labora amb les escoles del municipi sota el paraigua del Pla Educatiu d’Entorn per 

teixir una estratègia educativa a llarg termini. 

● Enforteix el teixit associatiu d’Esplugues. 

● Treballa amb previsió per oferir la millor qualitat, per exemple avançant les inscripcions 

als casals per planificar-los amb prou temps. 

● Promou l’ocupació dels joves d’Esplugues, parant menció especial als educadors 

voluntaris que es comprometen durant la resta de l’any en l’educació en el lleure 

d’infants i joves. 

Atès que l’equip de govern de l’Ajuntament d’Esplugues,  considera que es tracta d’un servei 

municipal, s’ha vist forçat a canviar aquest model de gestió dels casals d’estiu per a infants i joves 

d’Esplugues, fins ara gestionats per tres entitats d’Esplugues —Espluga Viva, Esplai Espurnes i 

Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet— per mitjà d’un conveni signat amb l’Ajuntament, a través del 

qual rebien una subvenció anual per tal de finançar aquesta activitat. 

Atès que, amb l’actual contractació amb concurrència pública, el servei dels casals d’estiu el 

podrà gestionar qualsevol empresa o entitat del sector del lleure que s’hi hagi presentat. 

Atès que aquest model de licitació pública imposa unes mesures tècniques econòmiques i de 

gestió que les entitats de lleure d’Esplugues consideren inassumibles i que trenquen amb el 

model d’èxit anteriorment descrit, que funcionava perfectament i que era molt ben valorat per 

les famílies i els infants. A més a més, les entitats de lleure entenen que aquest canvi de model 

conduirà a la mercantilització de l’activitat i les obligaria a endeutar-se per poder fer front als 

avals econòmics necessaris. Ultra això, es malfien de l’Ajuntament, que els ha retirat el suport 

que fins ara tenien, i recelen que pugui modificar les condicions més endavant de manera 



 
arbitrària. 

Atès que, d’altra banda, l’Ajuntament d’Esplugues ha fet una lectura exclusivament tècnica 

d’aquest conflicte, amb l’argument principal que els casals d’estiu són una prestació de servei 

promogut pel consistori —tant pel lideratge, com pels recursos que hi dedica, com per la 

promoció—, per la qual cosa no ha tingut més remei que considerar-ho com un contracte 

administratiu. En concret, l’Ajuntament d’Esplugues defensa que en un conveni entre un 

ajuntament i una entitat, per la seva naturalesa jurídica, el primer no pot rebre una 

contraprestació efectiva. 

Atès que el govern municipal ha refusat de cercar una solució a un evident conflicte ciutadà i ha 

imposat la seva visió única, sense explorar alternatives per conciliar els interessos de totes les 

parts implicades, atès que només calia —tenint en compte que els casals d’estiu no són un servei 

d’obligat compliment— que l’Ajuntament deixés formalment de prestar aquest servei.  

Atès que els més perjudicats per la decisió del govern municipal seran els infants i joves 

d’Esplugues, que perdran una opció de casals d’estiu amb un model propi i de proximitat i d’èxit 

contrastat. 

Atès que la pública concurrència, tot i l’aparença de ser justa, tot sovint permet certs monopolis 

d’algunes empreses especialitzades a guanyar els concursos de cada sector a base d’oferir preus 

per sota de mercat.  

Atès que, d’altra banda, s’han detectat diversos errors tècnics en les bases del concurs públic, 

fet que genera encara més incertesa legal i podria invalidar el procés de tramitació de la 

licitació. De fet, en el moment de presentar aquesta moció, hi ha un recurs presentat i pendent 

de resolució judicial.  

Atès que, a més a més, la declaració de l’estat d’alarma i l’emergència sanitària derivades de la 

pandèmia per Covid-19 han generat, també en l’àmbit del lleure, molta incertesa, i que el 

procediment de contractació per concurs públic la pot agreujar. 

Atès que aquest concurs públic pot provocar la davallada dramàtica de la qualitat dels casals 

d’estiu, per tal com: 

● Prima l’àmbit econòmic per sobre de l’educatiu: El preu té en el concurs un pes del 

51%; beneficia l’opció més barata en comptes d’aquella que ofereixi una activitat 

educativa de qualitat, en igualtat d’oportunitats per a tota la ciutadania. 

● Expulsa de facto les entitats ciutadanes espluguines, compromeses durant tot l’any amb 

la realitat social i educativa d’Esplugues, en favor d’una visió mercantilitzada i 

competitiva. 

● Segrega l’activitat d’estiu de la que es fa durant la resta del curs, trencant així la 

continuïtat del projecte educatiu. 

● Posa en perill l’ocupabilitat del jovent d’Esplugues, molts d’ells compromesos durant tot 

l’any en l’educació d’infants i joves de manera voluntària.  

● Ajusta els temps d’inscripció i afecta la preparació i la qualitat final de l’activitat: fins a 



 
finals de maig, com a mínim, no es podran tancar les inscripcions. 

 

Per tot això exposat, el Grup Municipal Republicà d’Esplugues de Llobregat proposa al Ple 

l’adopció dels següents  

 

ACORDS 

 

1. Que l’Ajuntament d’Esplugues deixi de considerar que els casals d’estiu són un servei 

municipal i, en conseqüència, deixi de prestar-lo formalment, per tal que les entitats de 

lleure d’Esplugues puguin continuar oferint-lo de manera conveniada amb l'Ajuntament. 

 

2. Que l’Ajuntament d’Esplugues —ateses les dificultats derivades de les errades tècniques 

detectades i de la situació d’emergència social i sanitària actual— aturi el concurs públic 

si més no per a aquest 2020. 

 

3. Que l’Ajuntament d’Esplugues prorrogui el conveni del 2019 de les entitats de lleure 

perquè puguin oferir els casals d’estiu enguany. 

 

4. Que es faci arribar aquesta moció als esplais Espluga Viva, Esplai Espurnes i Esplai Pubilla 

Cases-Can Vidalet, així com a les federacions de segon i tercer nivell a les quals pertanyin 

aquestes entitats. 

 

Oriol Torras 

Portaveu del GM Republicà 

 

 

Esplugues de Llobregat, 14 de maig de 2020 

 


