NOU MODEL DE FUNCIONAMENT ÒRGAN DE GOVERN
L’esperit viscut a la FCVS durant el 2015, en el 25è aniversari, ha conduït a
una revisió de qui som com a plataforma de segon nivell i ens permet avui
enfocar-nos estratègicament als propers vint-i-cinc anys.
El nou model de funcionament de l’Òrgan de Govern és fill d’aquest esperit.
Es posa a prova a gener del 2017 i se’l considerarà en rodatge durant un
període de temps determinat. Si calgués modificar-lo de nou, s’abordaria
en una fase posterior.
o El Model parteix de 3 premisses
1. L’Òrgan de Govern de la FCVS és l’Àssemblea sobirana.
D’ella n’emana el mandat delegat en el Consell Directiu.
2. El Consell Directiu, en coherència amb el mandat de l’Assemblea,
exerceix les seves funcions seguint els Estatuts.
3. El Consell Directiu, donant acompliment als objectius del Pla de
Govern 2016-2018, pot modificar la manera com exercirà les
funcions de govern que li són pròpies.
o El Model persegueix 5 objectius
1. Agilització i optimització de l’engranatge de govern. Més eficàcia.
2. Coherència de conjunt. Ajust de rols i funcions.
3. Participació activa i responsable dels representants.
4. Enfocament intensiu a les funcions estratègiques encomanades.
5. Desplegament del nou model cap als 4 equips de suport local al
Coordinador/a: perquè són també òrgan de govern.
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Model de funcionament:
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El Consell Directiu a partir de gener del 2017 es desplega en tres equips de
treball simultani, els quals donaran continuïtat a la tasca de Govern que el
Consell té encomanada. Territorialment, el nou model es replicarà també
als equips de suport local al Coordinador/a, atès que es deuen a l’assemblea
d’àmbit local.
El Consell Directiu serà convocat per Presidència a 4 sessions plenàries
durant l’any.
a) Dues sessions de caràcter monogràfic, seran en dissabte matí.
• dissabte 22 abril matí
Tancament econòmic any anterior, aprovació pressupost any en curs.
Temes transversals i estratègics d’interès.
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• dissabte 28 d’octubre matí
Avaluació Actuacions de Govern any en curs, aprovació Pla d’Actuacions any
següent. Temes transversals i estratègics d’interès.
b) Dues sessions de caràcter ordinari i de seguiment, seran en dimarts
tarda.
• dimarts 11 juliol tarda
• dimarts 12 desembre tarda

1. EQUIP DE SOSTENIBILITAT
• Convoca: Presidència
• Membres: Presidència, Vicepresidència, Secretaria General,
Tresoreria, Direcció, Cap de Programes, Vocalia de Participació,
Vocalia de Voluntariat i Vocalia Internacional.
• 4 sessions de l’Equip. 1er/2n dimarts de mes. De 16h a 18h
• 4 sessions plenàries amb la resta d’Equips.
Dates de les 4 sessions d’Equip:
•
•
•
•

dimarts 10 de gener
dimarts 14 de març
dimarts 9 de maig
dimarts 12 de setembre

Dates de les 4 sessions plenàries:
•
•
•
•

dissabte 22 abril, de 10h a 14h (monogràfica)
dimarts 11 de juliol , de 16h a 18h (de seguiment)
dissabte 28 d’octubre, de 10h a 14h (monogràfica)
dimarts 12 de desembre, de 16h a 18h (de seguiment)

Funcions:
 Consulta i presa de decisions sobre assumptes del dia a dia
 Seguiment situació econòmica
 Seguiment règim laboral
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 Seguiment desplegament de programes
 Seguiment voluntariat de la FCVS
 Relació amb agents externs (CAB, CAVC, La Taula,PVE, Consejo
Estatal de ONG de Acción Social, CEV, TPS)
 Relació amb administracions públiques

2. EQUIP COORDINADOR DE TERRITORIS
• Convoca: Presidència
• Membres: Presidència, (Vicepresidència, en cas d’absència de
Presidència), Tresoreria, 4 Coordinacions territorials, Direcció
tècnica, Vocalia Creu Roja Catalunya i Vocalia Caritas
Catalunya.
• 3 sessions de l’Equip. El 3er dimarts de mes. De 16h a 18h
• 4 sessions plenàries amb la resta d’Equips.
Dates de les 4 sessions d’Equip:
•
•
•
•

dimarts 21 de febrer- amb Comissió de Criteri
dimarts 28 de març sessió on line: atorgament beques 2017
dimarts 18 d’abril- amb Comissió de Criteri
dimarts 17 d’octubre- amb Comissió de Criteri

Dates de les 4 sessions plenàries:
•
•
•
•

dissabte 22 abril, de 10h a 14h (monogràfica)
dimarts 11 de juliol , de 16h a 18h (de seguiment)
dissabte 28 d’octubre, de 10h a 14h (monogràfica)
dimarts 12 de desembre, de 16h a 18h (de seguiment)

Funcions:
 Enfortiment vessant territorial de la FCVS.
 Compartir bones pràctiques i aprenentatges desplegament
territorial.
 Espai d’acompanyament entre coordinadors.
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 Espai de seguiment econòmic de les actuacions territorials.
 Cerca de la transversalitat de propostes territorials.
 Coordinació de funcions fins ara separades:
1. Funcions Comissió de Criteri en la segona hora de cada
reunió.
2. Coordinació del programa Ben a prop teu:
2.1 Possible convocatòria de trobades territorials amb les
entitats incorporades durant l’any.
2.2 Possible convocatòria de reunió de treball anual entre
l’Equip Coordinador de Territoris amb l’equip de suport
local al coordinador/a.

3. EQUIP COORDINADOR D’ÀMBITS
• Convoca: Presidència
• Membres: Presidència (Vicepresidència, en cas d’absència de
Presidència), Cap de Programes i les Vocalies que hi hagi constituïdes
a cada moment.
• 2 sessions de l’Equip. 4rt dimarts de mes. De 16h a 18h
• 4 sessions plenàries amb la resta d’Equips.
Dates de les 2 sessions d’Equip:
• dimarts 31 gener
• dimarts 26 de setembre
Dates de les 4 sessions plenàries:
•
•
•
•

dissabte 22 abril, de 10h a 14h (monogràfica)
dimarts 11 de juliol , de 16h a 18h (de seguiment)
dissabte 28 d’octubre, de 10h a 14h (monogràfica)
dimarts 12 de desembre, de 16h a 18h (de seguiment)

Funcions:
 Treball de supervisió, acompanyament i suport de la Vocalia
als programes de la FCVS.
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 Vocalies i Cap de Programes vetllen per a què l’aportació del
Vocal s’alineï amb la tasca de cada programa.
• Vocalia de Salut
• Vocalia de Gent Gran
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Equip
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Dates Assemblea General Ordinària 2017 territorialitzada:
•
•
•
•

dimarts 23 de maig, a Girona
dimarts 30 de maig a Lleida
dimarts 13 de juny a Tarragona
dimarts 20 de juny a Barcelona
Horari: De les 16h a les 18h?

Dates sessions Ben a prop teu: a decidir per l’Equip Coordinador de
Territoris
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