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TRESORERIA DE LA FCVS  

Competències personals per exercir aquesta tasca de govern 

Mes enllà de les responsabilitats formals d’aquesta figura, la seva aportació de valor és la d’aportar 

criteri econòmic a la gestió econòmica de cada exercici. 

Cal un perfil, doncs, de tarannà didàctic. Capaç de situar-se i adaptar-se al context del Tercer Sector i 

als seus mecanismes de finançament. Coneixedor del Codi Ètic de la FCVS i de les seves repercussions 

en la gestió econòmica. 

A més  del Balanç i del Compte de resultats,  des de tresoreria, i en companyia de la direcció tècnica, 

caldrà sempre difondre el missatge entre les persones assalariades i entre els membres companys del 

propi Consell Directiu, que cal conèixer i tenir control sobre el flux de caixa i el pressupost anual. 

Així doncs, aquesta funció de govern  cal que compti amb les següents competències personals:  

▪ Conèixer la incidència política global de la FCVS i la seva representació institucional  

▪ Conèixer la xarxa d’entitats i valorar-la: impulsar el treball estratègic dins la xarxa  

▪ Tenir visió estratègica i orientació a resultats d’impacte  

▪ Conèixer i ser sensible als diferents àmbits de voluntariat social  

 

I en relació a l’Assemblea General: 

 

▪ Ser capaç de generar espais de debat i consens en l’Assemblea d’entitats membres. Amb 

respecte i escolta.  

▪ Conèixer i valorar l’organigrama i l’engranatge de les entitats, amb les seves figures de govern 

i de direcció  

▪ Ser capaç de delegar i co-responsabilitzar en altres membres de govern i de direcció, si 

s’escau. 

▪ Ser capaç d’adaptar-se a l’organigrama general de govern de la FCVS: comissions de treball, 

espais de participació, noves fórmules de col·laboració. 

http://www.voluntaris.cat/


 

Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) 

C/ d’en Grassot 3, 2n 08025 Barcelona  
 93 314 19 00 · barcelona@voluntaris.cat   
www.voluntaris.cat 
 
Entitat declarada d’utilitat pública:  
Full registral núm. F-1158 secció 2a Ordre 
de 20/03/97 Inscrita al Cens d’Entitats  
de Voluntariat amb el núm. 79.  
NIF G-59106823 

BARCELONA  
C/ d’en Grassot, 3, 2n · 08025 Barcelona 
93 314 19 00 · barcelona@voluntaris.cat 
 
GIRONA 
C/ Rutlla, 20-22, 1r · 17002 Girona 
972 227 911 · girona@voluntaris.cat 

 

Seus territorials  

 
TARRAGONA 
El Seminari. C/ Sant Pau 4, Oficina 5 43003 Tarragona    
877 23 31 04  ·  tarragona@voluntaris.cat 
 
LLEIDA 
C/ Henry Dunant, 1 · 25003 Lleida 
973 106 834  ·  lleida@voluntaris.cat 
 
 
 

▪ Ser transparent en l’exercici de les funcions de govern: saber donar compte de la gestió 

realitzada.  

▪ Emprendre o acompanyar  iniciatives per a la captació de recursos i la sostenibilitat de la FCVS.  

 

Funcions  pròpies d’aquesta tasca 

 

▪ Ser una anella rellevant en l’articulació de la nostra plataforma catalana: és càrrec electe 

ratificat per l’Assemblea General Ordinària-AGO. 

▪ Ser co-responsable del Pla anual d’actuació de l’entitat, i concretament del pressupost que es 

porta a aprovació de l’AGO. 

▪ Exercir la responsabilitat de govern derivada de l’AGO 

▪ Vetllar, de manera col·legiada amb els membres del Consell Directiu, per la sostenibilitat 

econòmica de la FCVS que assegura el desplegament del Pla Anual d’actuacions  

▪ Impulsar la cerca de recursos propis que han de permetre fer autosostenible els territoris i els 

programes  de la FCVS 

▪ Acompanyar la direcció tècnica, en qui recau l’operativa del Pla d’Actuació i el control del 

pressupost, en tot allò relatiu al desplegament dels  mateixos. 

▪ Supervisar el flux de caixa, que explica quan entren i surten els diners.  

Una previsió de cobraments i de pagaments ajuda a garantir la solvència de l’entitat 

El flux de caixa ens ajuda a conèixer si rebem el finançament dels proveïdors previstos, i/o si donem 

finançament als clients 

Les dues dimensions ens faran entendre les necessitats totals de finançament.  

▪ Construir el  pressupost anual que permet projectar el resultat esperat en el futur, i ajuda a 

prendre decisions abans de trobar-se en un carreró sense sortida. 

El pressupost es basa en la millor estimació possible, basada en dades històriques i en el coneixement 

del compromisos i decisions de futur de l’entitat.  Las desviacions respecte al pressuposat ajuden a 

actualitzar-lo, corregir-lo i fer-lo més acurat. 
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El coneixement d’aquestes dades ha de ser compartit per tot els membres del Consell Directiu,  i per 

l’equip tècnic, per tal de facilitar la presa de decisions de cara al futur de l’entitat. 

I és una funció de la tresoreria ajudar a què s’entenguin. 
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