COORDINACIONS TERRITORIALS DE LA FCVS
El perquè d’aquest document
Partint de la praxis i dels aprenentatges viscuts a la FCVS des de la constitució fins avui,
es fa oportú posar per escrit les funcions a exercir i les competències bàsiques
d’aquesta figura de Govern territorial.

Competències personals per a aquest lideratge territorial
La FCVS és capdavantera defensora de la Llei del Voluntariat, la qual subratlla els
beneficis del model mixt en les entitats: aquell en què persones voluntàries de govern,
persones tècniques i persones voluntàries de programes, apunten a un objectiu
compartit. Som una entitat organitzada segons aquest model mixt. I, per la seva
complexitat, aquest model requereix unes competències personals en qui exerceix la
responsabilitat de Govern local, a imatge de les qui exerceix la Presidència i el Govern
global.
Així doncs, aquesta funció de govern territorial s’ha d’exercir comptant amb les
següents competències personals:
A. En relació a la societat local, les institucions, les xarxes territorials a les què la
FCVS pertany:
1- Conèixer la incidència política global de la FCVS i exercir la representació
institucional corresponent en el territori
2- Conèixer i reconèixer el valor del model català del Voluntariat
3- Conèixer la xarxa local d’entitats, valorar-la: impulsar el treball estratègic
dins la xarxa territorial
4- Tenir visió estratègica i orientació a resultats d’impacte territorial
5- Conèixer i ser sensible als diferents àmbits de voluntariat social
B. En relació a l’Assemblea local i l’equip local de Coordinació:
1. Ser capaç de generar espais de debat i consens en l’Assemblea local
d’entitats membres. Amb respecte i escolta
2. Exercir empatia per a crear relaciones múltiples i capacitat de mediació
respectuosa en situacions de conflicte
3. Conèixer i valorar l’organigrama i l’engranatge de les entitats territorials,
amb les seves figures de govern i de direcció
4. Ser capaç de delegar i co-responsabilitzar els membres de l’equip local de
Coordinació, segons funcions i capacitats personals
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5. Ser capaç d’adaptar-se a l’organigrama general de govern de la FCVS, i
alhora de traslladar-ne models al territori: creació de comissions de treball,
espais de participació, noves fórmules de col·laboració
6. Ser transparent en l’exercici de les funcions de govern local: saber donar
compte de la gestió realitzada
7. Emprendre iniciatives per a l’enfortiment territorial, la captació de recursos
i la sostenibilitat de la FCVS al territori

C. En relació a qui exerceix la Direcció tècnica de la FCVS, i a qui realitza la tasca
tècnica en el territori:
1. Delegar, confiar i col·laborar en l’operativa concreta del Pla d’objectius
desplegada per la Direcció tècnica de la FCVS i llur equip tècnic
2. Impulsar, acompanyar i supervisar la tasca tècnica local mentre dura
l’execució del Pla
3. Animar, promoure, recolzar, conèixer i avaluar l’actuació de la/es
persona/es tècnica/es del territori

Funcions i compromisos d’aquesta tasca
Les Coordinacions territorials
▪
▪

Són la peça/anella clau en l’articulació de la nostra plataforma catalana. Són
càrrecs electes escollits per les assemblees locals.
Exerceixen la representació electa del territori.

A. En relació a la societat local, les institucions, les xarxes territorials a les què la
FCVS pertany:
1. Representar les entitats del territori davant institucions, xarxes i
organismes
2. Assumir la responsabilitat política d’enfortir el rol de la FCVS en el territori.
Exercir-la amb una mirada global tot impulsant l’actuació local
3. Representar la FCVS davant les institucions públiques i privades del
territori
4. Representar la FCVS davant les autoritats locals, comarcals i provincials
B. En relació a l’Assemblea local i l’equip local de Coordinació:
1. Elaborar el programa de treball anual del territori
2. Exercir la responsabilitat política derivada de l’Assemblea local que l’ha
elegit, davant el membres no electes de l’equip local de Coordinació
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3. Vetllar, des del conjunt dels integrants de l’organigrama de la FCVS, de
manera col·legiada amb els membres del Consell Directiu, i també
comptant amb els membres de l’equip local de Coordinació, per la
sostenibilitat econòmica territorial que asseguri el desplegament del Pla
Anual d’actuacions
4. Impulsar la cultura d’organització que ha de buscar fer autosostenibles els
territoris i els programes

C. En relació a la Direcció tècnica de la FCVS, i a qui exerceix la tasca tècnica en
el territori:
1. Comprometre’s amb un organigrama general segons el qual el
desplegament anual del Pla d’Actuacions recau en la Direcció tècnica de la
FCVS
2. Ser l’enllaç entre el Consell Directiu, el qual acorda l’estratègia, la Direcció
tècnica en qui recau l’operativa del Pla, i el desplegament concret del Pla
en la tasca tècnica territorial
3. Col·laborar, animar i enriquir el treball tècnic local, tot buscant sempre
l’acompliment de la missió de l’entitat, i tot formant equip de treball amb
la/es persona/es tècnica/es del territori
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La figura segons els Estatuts
Article 23
Com a òrgan directiu i coordinador, el Consell Directiu assumeix entre d’altres, les
funcions següents:
a) Representar, dirigir i administrar la FCVS de la manera més àmplia que reconegui la
Llei.
b) Complir les decisions preses per l’Assemblea General, directament o a través de la
Junta Executiva.
c) Proposar a l’Assemblea General les quotes i derrames que els membres de la FCVS
han de satisfer.
d) Convocar les assemblees generals i vetllar que es compleixin els acords que s’hi
adopten.
e) Obrir o tancar comptes corrents i llibretes d’estalvi a qualsevol establiment de crèdit
o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició de fons es
determina a l’article 41.
f) Formalitzar negociacions i contractes amb tercers.
g) Organitzar i presidir actes socials i coordinar totes les activitats federades.
h) Crear les comissions que consideri convenients pel bon funcionament de la FCVS.
i) Preparar els pressupostos anuals d’ingressos i despeses, la liquidació dels comptes
anuals i encarregar les auditories econòmiques, comptables, i de gestió amb
l’aprovació obtinguda de manera prèvia, per a sol·licitar-la posteriorment de
l’Assemblea General.
j) Proposar a l’Assemblea General la separació dels membres dels òrgans de govern
que incompleixin les seves obligacions.
k) Proposar a l’Assemblea General la baixa definitiva per motius disciplinaris, dels
membres que incompleixen les seves obligacions.
l) Nomenar, a proposta de la presidència, una gerència la qual dirigeix l’organització
tècnica i administrativa de la FCVS i proposarà la resta de personal remunerat a
presidència per a ser contractat.
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m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els Estatuts i donarne compte a la primera reunió de l’Assemblea General.
n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun
altre òrgan de govern de la FCVS o que li hagi estat delegada expressament.
Article 24
1. El Consell Directiu es reuneix, de manera ordinària, una vegada cada tres mesos
com a mínim, habitualment de manera presencial però també es poden realitzar de
manera telemàtica amb totes les garanties, i cada vegada que el convoqui la
presidència, instància pròpia o a sol·licitud almenys de tres dels seus components,
com a mínim amb cinc dies d’antelació a la data fixada.
2. Per poder deliberar adequadament hi han d’assistir com a mínim la meitat dels seus
membres ja sigui en forma personal o per representació escrita en un altre membre
del Consell sense que cap membre pugui tenir més d’una representació.
3. Els acords es prenen per majoria simple de vots. En cas d’empat, el vot de la
presidència de la FCVS és de qualitat i, per tant, diriment.
4. L’assistència a les reunions és obligatòria i l’absència no justificada a tres reunions
seguides o cinc alternes dona lloc al cessament com a membre del Consell.
5. Gerència de la FCVS assisteix, convidada per la presidència, amb veu però sense vot,
a les reunions del Consell Directiu.
Article 31
Les coordinacions territorials, assumeixen l’execució de les activitats aprovades per la
FCVS en el seu àmbit territorial, coordinen i impulsen l’activitat de les entitats
federades residents en el seu territori, i en tenen la responsabilitat davant del Consell
Directiu i de l’Assemblea General. El Reglament de Règim Interior desenvolupa les
seves funcions.
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La figura segons Reglament de Règim Interior
Títol IV. Capítol I.
Article 11
A nivell territorial, la FCVS desenvolupa les seves activitats a través de les delegacions
territorials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’àmbit de les quals és el que
correspon a les demarcacions provincials respectives.
Article 12
Les delegacions territorials coordinen serveis amb i per totes les entitats membres de
la FCVS que tinguin la seva seu en el territori respectiu.
Article 13
Les entitats adscrites a cada una de les delegacions territorials es reuniran en
Assemblea Territorial, almenys una vegada l’any, per a aprovar la proposta de
programa d’activitats del territori i, si s’escau, escollir la persona coordinadora
territorial, així com presentar el seu equip territorial. També poden fer reunions
informatives, formatives o de treball d’entitats sempre que ho considerin convenient.
Per debatre i aprovar, si s’escau, tots els punts de l'ordre del dia de l'Assemblea
General Ordinària de la FCVS, aquesta es farà, sempre que sigui possible,
descentralitzada a les 4 delegacions territorials, amb el mateix ordre del dia.
Així, l'Assemblea General Ordinària, es composa de 4 Assemblees Generals
Territorials. Els resultats de les votacions de cada punt de l'ordre del dia se sumaran a
la darrera assemblea territorial (que se celebrarà sempre a Barcelona), constituint el
seu resultat agregat la decisió global de l'Assemblea General.
Per a les Assemblees Generals Extraordinàries es seguirà el mateix procediment
descentralitzat i agregat.
Article 14
L’ Assemblea Territorial es reunirà, també, abans de la finalització del període de
mandat de la coordinació territorial per a ratificar o elegir a la persona coordinadora
territorial, la qual, en representació del territori, formarà part del Consell Directiu de la
FCVS.
L'Assemblea Territorial també es reunirà sempre que ho consideri necessari la
coordinació territorial, o la presidència de la FCVS, o bé, quan ho sol·licitin almenys el
10% de les entitats del territori.
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El Consell Directiu o una delegació del mateix es podrà reunir amb l'Assemblea
Territorial quan ho consideri oportú la coordinació territorial o la presidència de la
FCVS, per compartir novetats de les unitats sectorials, o bé demandes de les entitats
federades.

Títol IV. Capítol II. La coordinació territorial
Article 15
La coordinació territorial, ostentada per la persona escollida pel propi territori,
representa el territori en el Consell Directiu i exerceix la representació de la FCVS en el
Territori.
Article 16
Tal com s’estableix a l’article 31 dels estatuts, les coordinacions territorials, assumiran
l’impuls i la coordinació de les activitats aprovades per la FCVS en el seu àmbit
territorial, amb el suport de direcció i de Serveis Generals. Coordinaran i impulsaran
l’activitat de les entitats federades inscrites en el seu territori, i en tindran la
representativitat davant del Consell Directiu i de l’Assemblea General.
Els compromisos econòmics que es deriven de les activitats territorials hauran de ser
visats prèviament per direcció i, en el supòsit que superin els pressupost previst, pel
Consell Directiu.
Article 17
Les coordinacions territorials seran assistides pels corresponents Equips locals de
coordinació. Els membres dels Equips seran designats a títol personal per la persona
coordinadora territorial, en representació d’Entitats del territori (amb un màxim de 7
membres) i, quan finalitzi el mandat de la persona coordinadora, cessaran en el
càrrec.
Així mateix, la persona coordinadora territorial els podrà renovar quan ho consideri
oportú.
Tindran les següents funcions:
1. Exercir la representació de la FCVS, en nom de les entitats membres, davant òrgans,
xarxes, plataformes i consells, tot aportant-hi discurs sobre voluntariat i exercint-hi la
incidència política sobre associacionisme i tercer sector que hi escaigui.
2. Promoure la participació de les entitats membres a la xarxa local de la FCVS, tot
convocant moments d’intercanvi, d’aprenentatges compartits i de col·laboració. En
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definitiva: promovent espais d’interès per a les entitats federades, i per les que encara
no ho són.
3. Vetllar i seguir el procediment intern per a l’avaluació de les entitats sol·licitants
d’alta, de baixa o de beca, abans de procedir a la reunió de la Comissió de Criteri del
calendari anual.
4. Donar suport a la persona que assumeix la Coordinació territorial per tal de dur a
terme els acords del Pla anual d’actuacions aprovat en Consell Directiu. En aquest
sentit, el la coordinació territorial fa de corretja bidireccional en relació a aquests
acords aprovats.
5. Elaborar un programa d’actuacions i activitats, d’acord amb les línies del Pla general
aprovat en el Consell Directiu, a dur a terme en el territori.
6. Donar suport a la Coordinació territorial, per desenvolupar el programa
d’actuacions i activitats que s’hagi acordat.
7. Defensar el model territorial de la FCVS com a eina de representació en el territori,
promovent la proximitat amb les entitats.
8. Vetllar per la transparència de la comunicació interna sobre la tasca de l’equip.
9. Redactar, mitjançant la figura d'una persona que exerceix de secretaria, i transmetre
les actes de les reunions/sessions de treball de l’equip al conjunt de membres del
Consell Directiu.
10. Vetllar pel relleu de la persona coordinadora territorial, quan s’escaigui.
Article18
Si es produeix la baixa de la persona coordinadora abans del termini del seu mandat,
per qualsevol de les causes relacionades a l’article 22 dels Estatuts, un membre de
l'Equip de coordinació de territoris o del Consell Directiu, a proposta de la presidència
de la Federació, assumirà el càrrec fins que l’ Assemblea de la delegació territorial
corresponent elegeixi un substitut.
*Article 22 Estatuts
1. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
a) Renúncia notificada a l’òrgan de govern
b) Petició de l’entitat presentadora
c) Inassistència injustificada a tres reunions consecutives o cinc alternes a les reunions del Consell Directiu
d) Separació acordada per l’ Assemblea General
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2. Si durant el període de mandat es produeix alguna baixa, el Consell Directiu a proposta de la presidència, pot
substituir-la provisionalment fins la propera Assemblea i en el cas de les coordinacions territorials fins que
l’Assemblea territorial elegeixi la seva substitució.
3. Els càrrecs nomenats pel Consell Directiu, amb caràcter provisional, han de ser ratificats per la primera
Assemblea que tingui lloc. Si els membres nomenats provisionalment no són ratificats, deixen el càrrec
automàticament, sempre que des de l’Assemblea surti la proposta i la ratificació d’un altre candidat que el
substitueixi. I si són ratificats exerceixen el càrrec per un període de quatre anys des de l’inici del seu càrrec
provisional.
4. El Consell Directiu pot decidir, en reunió convocada a l’efecte, per acord dels dos terços dels seus membres i
prèvia audiència de la persona interessada, proposar a l’Assemblea General la separació de llurs funcions, dels
membres dels òrgans directius que incompleixin les seves obligacions. La decisió del Consell Directiu determina la
suspensió cautelar del membre afectat. El Reglament de Règim Interior ha d’establir el procediment del règim
disciplinari.

Títol VI. Capítol III. El pressupost i la memòria
Article 37
Durant el primer trimestre de cada any, des dels Serveis Generals de la FCVS, i amb la
supervisió de tresoreria, s’elaborarà la proposta del pressupost general de la FCVS, tot
tenint en compte els ingressos i les despeses previstos per part de les delegacions
territorials, de les sectorials i dels programes i serveis de la FCVS, així com dels Serveis
Generals. S’elaborarà el pressupost desglossat per territoris, per línies i per
programes.
Article 38
Els pressupostos de les delegacions territorials els prepararan les coordinacions
territorials amb el suport de la direcció i la tresoreria de la FCVS durant els dos primers
mesos de l’any.
Les despeses econòmiques de cada territori de la FCVS hauran de ser sostenibles,
equitatives amb els altres territoris i respectuoses amb la diversitat de cada zona i amb
la solidaritat que pugui necessitar.
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