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A.- INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA 
 

1.- Funcions que desenvolupa l’entitat: missió, valors i àmbits d’actuació 
 

 
L’Associació Centre Educatiu Esclat és una entitat sense afany de lucre que 
promou diversos projectes socioeducatius adreçats a infants, joves i adults del 
barri de Bellvitge i de tota la ciutat d’Hospitalet, incidint d’una manera especial en 
els col·lectius en situació de risc. 

 

Missió: 
 

Acompanyar infants, joves i famílies en el seu procés de creixement, aprenentatge, 
maduració i capacitació laboral, des d’una vessant socio-educativa, especialment 
aquelles persones que es troben en situació de risc d’exclusió social, i esdevenir un 
espai de referència i acollida personal. 

 

Valors: 
 

Els nostres valors referents, que intentem fer presents en tots els projectes, i també en 
la direcció i gestió de l’entitat són aquests: 

 

o Igualtat 
Creiem que tota persona té dret a rebre les mateixes oportunitats en el procés del 
seu creixement i en la construcció del seu futur, malgrat les desigualtats en la situació 
de partida: classe social, ètnia, situació familiar... 
En una societat generadora de desigualtat, on cada dia són més els que queden 
exclosos de moltes oportunitats, el Centre Esclat volem ser un punt de referència i 
una oportunitat educativa sobre tot per a aquells infants i adolescents que viuen 
situacions de risc d’exclusió i es veuen més condicionats per les desigualtats. 

 
o Participació 

Creiem en el valor de la participació i la democràcia com a eina imprescindible per a 
construir “projecte” i crear implicació. 
És per això que infants, joves i adults tindrem espais de participació en el Centre, on 
es faci possible l’intercanvi d’idees i criteris i on tots ens podem enriquir en la 
diversitat de punts de vista. 
També la participació al barri i a la ciutat és una fita important en el procés educatiu 
i socialitzador de cada infant i adolescent. 

 
 

o Autonomia i responsabilitat 
Creiem en la persona com a subjecte responsable i protagonista del seu procés, 
amb capacitat per a desenvolupar una interioritat suficientment rica i plena per donar 
sentit a la vida, malgrat patir circumstàncies difícils. 
A l’Esclat volem fer un treball educatiu que prioritzi l’autonomia i la responsabilitat 
per anar afrontant la diversitat de propostes i opcions que els joves van trobant, i 
crear condicions perquè aprenguin a decidir. 

 
o Diversitat 

Creiem que cada persona és singular, amb riqueses i necessitats específiques. 
Creiem que cada persona té un potencial amb capacitat de desenvolupar-se i de 
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créixer. Creiem que la pròpia identitat es va construint en aquest procés de relació 
amb l’altre que és diferent, i que la diversitat ens porta al mutu enriquiment. 
Volem acompanyar el procés de cada infant, jove i adult amb eines personalitzades 
i tenint molt en compte les circumstàncies que l’envolten, per tal d’ajudar-lo a superar 
tot allò que el paralitza, que el priva de fer camí, i alliberar les aptituds i qualitats que 
té en el seu interior. 

 
o Solidaritat 

Creiem i esperem un món més just, fratern i pacífic, on el valor de la solidaritat i la 
cooperació s’hi faci més present, on el sentit de comunitat estigui per sobre de 
l’individualisme i on les situacions de pobresa i precarietat es vegin disminuïdes. 
A l’Esclat donem importància a les actituds entre els iguals, a la cooperació en el 
treball i en els projectes comuns i a una forma de fer que prioritza les decisions en 
equip per sobre de les individualitats. 

 
o Confiança 

Creiem que totes les persones necessitem d’algú que posi la seva confiança en 
nosaltres i en les nostres possibilitats. Sense aquesta confiança l’autoestima i la 
creença en nosaltres mateixos resta paralitzada. 
En el nostre treball la confiança en la persona que tenim davant és una eina 
educativa irrenunciable, i això més enllà d’aparences i desenganys. És per això que 
en el procés educatiu dediquem temps i recursos a establir la necessària vinculació 
positiva, generadora de confiança mútua. 

 
o Llibertat 

Creiem en la llibertat que es construeix sobre les bases de la veritat i la justícia social. 
Creiem en la llibertat generadora d’inclusió, no pas la que fabrica desigualtat i nega 
oportunitats. Creiem en la llibertat que respecta el que és diferent i no s’inhibeix dels 
problemes de l’entorn. 
A l’Esclat volem crear un espai de llibertat on les persones aprenem a fer les coses 
per motivació, no per obligació, i on les iniciatives personals es posen al servei del 
projecte comú. 

 
 
 

El treball de l’Associació Centre Educatiu Esclat es centra en 3 grans projectes: 
 

 El Centre Obert i l’Esplai, adreçat a infants de 0 a 18 anys, amb les seves famílies. 
 

  La Unitat d’Escolarització Compartida, adreçada a adolescents a partir de 14 

anys, que estan cursant l’Educació Secundària Obligatòria. 
 

  El Punt Òmnia, adreçat a infants, joves i adults, i que té com a finalitat la no 
discriminació en l’accés a les noves tecnologies. 

 

El Centre Esclat també compta amb un servei d'atenció psicològica que dona suport al 
conjunt dels projectes i activitats. 

 

Més informació sobre les nostres activitats i projectes:  www.esclat.org 
 

 
2.- Normativa d’aplicació 

 

Catalunya 
 

Llei 7/2012, del 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques. 

http://www.esclat.org/
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Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
persones jurídiques. 

 

Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les 
fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya. 

 

Decret 125/2010, de 14 de setembre, de modificació del Pla de comptabilitat de les 
fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, 
aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre. Decret 1252 Modificació PGC 2008. 

 
Estat espanyol 

 

Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos 
y de los incentivos fiscales al mecenazgo (BOE 307). 

 

Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para 
la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo (BOE 254). 

 

 
3. Estructura organitzativa (organigrama) 

 
 

Junta Directiva 

 
Directora: Mercè Basté Ribera 

 

 
Equip directiu: Directora i responsables d’àmbits 

 
 
 

Centre Obert i 
esplai 

 
 

Responsable:  
Sara Verdejo 

Unitat 
d’escolaritzaci 
ó compartida 
 
Responsable: 
Brisa Galindo 

Punt Òmnia 
 

 
 
Responsable: 
Silvia Sobrino 

Administració i 
Secretaria 
 
 
Responsable: 
Mª Socorro 
Rodríguez 

 
 
 
 

4.- Membres de la Junta Directiva 
 
 

Catalina González Keuchen. Presidenta. Grau en Educació Social. 

 
Mª Cruz Fresno López. Secretària. Grau en Filologia Hispànica.  

 

Secundina Bosch Vallès. Tresorera. Tècnica en administració d’empreses. 

 
Mª Asunción Domínguez Olivar. Presidenta. Grau en Filosofia.  

Nieves Artacho Gómez. Vocal. Mestre. 

Alfredo Parellada Frias. Vocal. Tècnic en administració d’empreses. 
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B.- SUBVENCIONS I AJUDES PÚBLIQUES 

 

 
Organisme Objecte Inici Final Import 

Ajuntament de L'Hospitalet. 
Regidoria de Cultura. 

Activitats de lleure 01-01-19 31-12-19 71.638 

Ajuntament de L'Hospitalet. 
Regidoria d'Educació 

Unitat d’Escolarització 
Compartida 

01-01-19 31-12-19 77.650 

Ajuntament de L'Hospitalet. 
Regidoria 
d’Educació 

Projecte d’Atenció i 
Intervenció 
Psicoterapèutica 

01-01-19 31-12-19 6.000 

Ajuntament de L'Hospitalet. 
Regidoria de Benestar i Drets 
Socials 

Espai Familiar 01-01-19 31-12-19 4.999,94 

Ajuntament de L'Hospitalet. 
Regidoria de Benestar i Drets 
Socials 

Centre Obert 01-01-19 31-12-19 22.000 

Generalitat de Catalunya. 
Departament d’Ensenyament 

Contracte del servei 
Unitat d’Escolarització 
Compartida 

15-09-19 30-06-20 324.016 

Generalitat de Catalunya. 
Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies 

Centre Obert 01-01-19 31-12-19 91.348 

Generalitat de Catalunya. 
Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 

Eskl@t Jove 01-01-19 31-12-19 12.800 

Generalitat de Catalunya.  
Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies 

Contracte de serveis 
Programa Òmnia 

01-01-19 31-12-19 29.904,12 

Generalitat de Catalunya. 
Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 

Espai familiar 01-01-19 31-12-19 11.380 

Generalitat de Catalunya. 
Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 

Treball amb famílies 01-01-19 31-12-19 3.765 

Diputació de Barcelona. Àrea 
de Benestar Social 

Joves XL 01-01-19 31-12-19 1.024,97 
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C.- INFORMACIÓ ECONÒMICA 

 
 

1.- Comptes anuals 
 
 

2.- Retribucions 
 

Els membres de la Junta de l’Associació Centre Educatiu Esclat exerceixen el càrrec de 
forma voluntària i sense percebre cap compensació econòmica. 

 
Les remuneracions de les persones contractades al Centre Esclat són les establertes al 
“Conveni col·lectiu d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de 
risc”, per al personal que treballa en el Centre Obert i al  “X I  Conven i  de  
l ’ ens enyament  p r i va t  de  Ca ta lunya  sos t i ngu t  t o ta lm en t  o  
parc i a lmen t  am b  f ons  púb l i cs  de data 02/03/2019 per al personal que treballa 
en la Unitat d’Escolarització Compartida. El sou brut anual a percebre pel director/a és 
de 37.970 euros. 

 
3.- Informe d’auditoria 

 
 

Els nostres comptes són auditats per Audiaxis (www.audiaxis.com) 


