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FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL 

PROPOSTES ELECCIONS MUNICIPALS – 26 de Maig 2019 

 

 

● Que la Federació Catalana de Voluntariat Social sigui considerada l’interlocutor habitual i de 

referència amb l’Administració municipal en temes relacionats amb el voluntariat. 

● Que es creïn plataformes de coordinació i de seguiment d’aspectes relacionats amb el 

voluntariat en els municipis de Catalunya. 

● Que les administracions locals es prestin a col·laborar i es deixin acompanyar en la 

implementació de la Llei del voluntariat i de foment de l’associacionisme als municipis, 

especialment per evitar males praxis com les que es produeixen encara a biblioteques o 

escoles municipals. 

● Comptar amb l’expertesa de la Federació Catalana de Voluntariat Social, per a la formació, 

l’assessorament, la gestió d’assegurances, el desplegament d’actuacions al territori o a 

través dels Punts de Voluntariat municipals. 

● Facilitar i simplificar l’accés a les subvencions i la seva creixent generació de burocràcia. 

● Incrementar el finançament municipal a projectes de formació, de gestió i 

d’acompanyament del voluntariat en les entitats del Tercer Sector. 

● Potenciar el voluntariat inclusiu en el municipi, per afavorir la participació cívica de totes les 

persones, independentment de les seves condicions. 

● Promoure i visibilitzar projectes d’innovació en les entitats de voluntariat. 

● Facilitar la difusió de la Borsa de Voluntariat (d’atenció i derivació de persones interessades 

a col.laborar en els projectes de les entitats) de la Federació Catalana de Voluntariat Social. 

● Promoure l’ocupabilitat de professionals de gestió i coordinació del voluntariat. 
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● Promoure la participació de la ciutadania com a persones voluntàries a través de les entitats 

del Tercer Sector Social. 

● Prioritzar les entitats socials sense afany de lucre en les contractacions públiques de serveis 

a les persones. 
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PROPOSTES ELECCIONS EUROPEES – 26 de Maig 2019 

 

● Escoltar l’expertesa de la Federació Catalana de Voluntariat Social en matèria de voluntariat 

social a Catalunya,  a l’hora d’implementar els nous projectes derivats del Programa Cos 

Europeu de Solidaritat, finançats per la UE i que promouen la mobilitat i l’intercanvi de 

persones voluntàries joves (de 18 a 30 anys). Aquests nous projectes aplicaran condicions 

en llurs convocatòries que poden generar confusió o fins contradicció amb el model i amb 

la Llei del voluntariat i de foment de l’associacionisme. Caldrà fer un esforç per legislar ponts 

que sumin i afavoreixin les dues pràctiques. 

● Donar suport i visibilitzar a la Federació Catalana de Voluntariat Social en les plataformes de 

voluntariat europeu. 

● Donar suport (també econòmic) a la Federació Catalana de Voluntariat Social per mantenir 

la seva presència i l’exercici de diplomàcia civil que exerceix en el Centre Europeu de 

Voluntariat (CEV). 

● Promoure l’accés dels tècnics responsables de voluntariat de la Federació Catalana de 

Voluntariat Social i de les entitats federades, a participar en les reunions i cursos europeus 

en relació al reconeixement de les competències del voluntariat, formació no reglada, etc. 

● Facilitar l’intercanvi dels professionals en la gestió del voluntariat de diferents Estats 

europeus, i finançats per la pròpia UE. 

● Promoure projectes de “voluntariat sènior”. 

● Reconèixer a la Federació Catalana de Voluntariat Social com a entitat acreditadora de 

competències curriculars pel voluntariat. 
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