Funcions i Competències de l’Equip coordinador d’Àmbits
Capítol II Article 29.
Sobre funcions de les Vocalies del Consell Directiu:
‘Els/les Vocals assistiran en les seves funcions als altres membres del
Consell Directiu, assumiran les que els siguin especialment encomanades i
presidiran les Comissions que l’òrgan de govern decideixi crear’.
Capítol II Article 35.
Sobre la raó d’existir de les Vocalies del Consell Directiu:
‘Per a desenvolupar les activitats que ho requereixin, el Consell Directiu
podrà crear les comissions de treball i/o les unitats sectorials que
consideri convenients i designarà, entre els seus membres un responsable
per a cada una d’elles’.
En conclusió:
Així doncs, la Vocalia és aquella figura de Govern que vetlla per a fer el
seguiment i la coordinació de l’àmbits/sectorial/comissió que el Consell
Directiu consideri convenient de crear.

EQUIP COORDINADOR D’ÀMBITS
Convoca: Presidència
Membres: Presidència, Vicepresidència i les Vocalies que hi hagi
constituïdes a cada moment.
Hi assisteixen com a responsables tècniques: Direcció i Cap de Programes
3 sessions de l’Equip. 4rt dimarts de mes. De 16h a 18h
5 sessions plenàries amb la resta d’Equips.
Funcions:
✓ Treball de supervisió, acompanyament i suport de la Vocalia
als programes de la FCVS.
✓ Vocalies i Cap de Programes vetllen per a què l’aportació del
Vocal s’alineï amb la tasca de cada programa.
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✓ Les vocalies se sumen a la mirada estratègica i de conjunt que
la FCVS ha de vetllar
✓ Col.laborar a l’articulació de funcions de l’Equip en línia amb
els objectius anuals de la FCVS.
✓ Aportar contactes públics/privats d’interès pel desplegament
organitzatiu, tècnic i econòmic dels àmbits en conjunt, o bé
focalitzant en un àmbit concret.
✓ Sumar visió, propostes i coneixement a la dinàmica de
Govern, que generin:
• visió transversal sobre el conjunt dels àmbits de la FCVS
• generació de discurs sobre voluntariat de cada àmbit
• col.laboració en la línia editorial de la FCVS
• priorització anual d’un determinat àmbit a través de
generar/convocar/impulsar:
o una formació específica
o una jornada d’un àmbit
o un Ben a prop teu d’àmbit
o la redacció d’un estudi o guia
o trobades d’àmbit amb mitjans de comunicació
o trobades d’incidència política amb l’administració
o trobades amb representants d’una federació
sectorial
o signatures de convenis de col.laboració amb
federacions sectorials
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