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23 abril de 2021 

 

MODEL FUNCIONAMENT DE L’ÒRGAN DE GOVERN 

El model de funcionament de l’Òrgan de Govern es posa a prova a gener del 

2017 i, després del rodatge d’uns quant anys, es presenta de la següent 

manera: 

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, exerceix 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 cap als 4 equips locals de coordinació territorial 

perquè són també òrgan de govern. 
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El Consell Directiu es desplega en tres equips de treball simultani, els quals 

donen continuïtat a la tasca de govern que el Consell té encomanada. 

Territorialment, el nou model es replica també als equips de suport local al 

Coordinador/a, atès que es deuen a l’assemblea d’àmbit local. 

Presidència, que convoca els tres equips, pot optar per unificar 

convocatòries en funció de les necessitats del moment. 

El Consell Directiu és convocat per Presidència com a mínim en 4 sessions 
plenàries durant l’any. 

a) Dues sessions de caràcter monogràfic 
 

• Tancament econòmic any anterior, aprovació pressupost any 
en curs. Temes transversals i estratègics d’interès. 

• 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 
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1. EQUIP DE SOSTENIBILITAT 

 

• Convoca: Presidència  

• Membres: Presidència, Vicepresidència, Secretaria General, 

Tresoreria, Direcció, Cap de Programes. 

• 4 sessions de l’equip.  

• 4 sessions plenàries amb la resta d’equips.  

Funcions:  

✓ Consulta i presa de decisions sobre assumptes del dia a dia  

✓ Seguiment situació econòmica 

✓ Seguiment règim laboral 

✓ Seguiment  desplegament de programes 

✓ Seguiment voluntariat de la FCVS 

✓ Relació amb agents i acords externs  

✓ Relació amb administracions públiques 

 

 

2. EQUIP COORDINADOR DE TERRITORIS 

 

• Convoca: Presidència 

• Membres: Presidència, (Vicepresidència, només en cas 

d’absència de Presidència), Tresoreria, 4 Coordinacions 

territorials, Direcció tècnica, Cap de programes, Vocalia de 

Criteri 

• 3 sessions de l’equip  

• 4 sessions plenàries amb la resta d’equips. 

Funcions: 

✓ Enfortiment vessant territorial de la FCVS. 

✓ Compartir bones pràctiques i aprenentatges desplegament 

territorial. 

✓ Espai d’acompanyament entre coordinadors. 

✓ Espai de seguiment econòmic de les actuacions territorials. 
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✓ Cerca de la transversalitat de propostes territorials. 

1. Comissió de Criteri incorporada a la reunió per al seguiment 

d’altes, baixes, beques, expulsions. Aportació de criteri en 

tots es casos. 

2. Coordinació del programa Ben a prop teu per al seguiment 

de trobades territorials amb les entitats triades durant l’any 

des del territori. 

3. Possible reunió de treball compartit entre l’equip i un o tots 

els equips locals de coordinació territorial. 

 

3.  EQUIP COORDINADOR D’ÀMBITS 

• Convoca: Presidència 

• Membres: Presidència (Vicepresidència, només en cas d’absència de 
Presidència), Direcció técnica, Cap de Programes i les Vocalies que hi 
hagi constituïdes a cada moment. 

• 2 sessions de l’Equip.  

• 4 sessions plenàries amb la resta d’Equips.  

Funcions: 

✓ Treball de supervisió, acompanyament i suport de la Vocalia 
als programes i el seu suport tècnic dins la FCVS. 

✓ Vocalies i Direcció tècnica vetllen per a què l’aportació de la 
Vocalia s’alineï amb la tasca de cada programa. 

A juny de 2021, la FCVS compta amb les següents vocalies: 

 

• Vocalia de Salut 

• Vocalia de Gent Gran 

• Vocalia de Criteri 

• Vocalia internacional 

• Vocalia de pobresa 

• Vocalia de voluntariat i ESS 

 



 

C. Grassot 3, 2nI 08025 Barcelona I93 314 19 00Iwww.voluntaris.cat 
 

 

 

 

Durant el 2020, per respondre a la situació d’emergència, les funcions dels 

3 equips són assumides per sessions plenàries del Consell Directiu 

mensuals. I així es mantindrà mentre ho disposi presidència. 

Assemblea General Ordinària : 

L’Assemblea procurarà un format que permeti la participació de tots els 

territoris, mantenint sessions territorials i/o afavorint formats digitals 
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