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Pla d’actuació de govern FCVS 2022 
 
Enfortir la federació a través de les quatre xarxes territorials 
 
Recordem que els quatre objectius generals de tota la FCVS 
(Consell Directiu i equip tècnic) per al període 2018-22 són: 
 

1. Promoure la cohesió de les entitats a través de la participació a la xarxa.  
2. Impulsar i enfortir el desplegament territorial de la FCVS 
3. Fer sostenible la FCVS en el territori, des d'una visió transversal i de conjunt 
4. Visualitzar i posar en valor la figura i el lloc del voluntariat. 

 
La proposta és que abracin també el proper període de quatre anys, 
del 2022-2026. L’equip tècnic prepara les actuacions 2022 seguint 
la pauta dels quatre grans objectius del període. 
 
Però el Consell Directiu durant el 2022, igual com fa cada any, 
impulsarà una actuació de govern, pròpia, que permeti l’impuls dels 
quatre objectius esmentats. 
 
En el 2021, va ser l’aposta per la progressiva digitalització de 
continguts, programes i serveis de la FCVS,  i en el 2022, tot i que 
continuarà vetllant per aquesta progressiva digitalització, posarà 
energia al servei de la renovació de la confiança de les entitats 
per tal que no s'esquinci ni afebleixi la xarxa, alhora que es 
comprometrà a l’impuls d’un creixement percentual d’ingressos i 
de noves entitats, per tal de consolidar i equilibrar el 
pressupost. 
 
Així doncs, l’escenari 2022, s’orientarà concretament a: 
 
Guanyar la confiança i la complicitat de les entitats federades 
territorials, o entitats encara per federar, en el context post 
Covid19, perquè només allò que ens federa, ens pot enfortir. I 
alhora a impulsar el creixement percentual d’ingressos. 
 
El Consell Directiu apostarà per tres objectius específics: 
 
 

1. Desplegar eines per a un bon govern, transparent: 



 
 

o Assegurar l’elecció de la presidència i d’altres càrrecs 
del Consell Directiu per a un proper mandat de quatre 
anys, en acabar el primer període de govern. I portar-la 
a votació de l’AGO del mes de maig/juny, a través d’ una 
candidatura de continuïtat o una d’alternativa. 
Incorporar-hi una vocalia de joventut, en qualsevol cas. 
 

o Desplegar els nous Estatuts, per treballar amb la xarxa 
associativa juvenil de Catalunya, internacionalitzar la 
FCVS i subratllar la funció acreditadora de competències 
(VOL+) de la FCVS. 

 
o Aprovar el Pla de Sostenibilitat ambiental 2022-2026 

que incorpori qüestions de gestió de residus, de 
compres i proveïdors, de gestions bancàries, entre 
d’altres. I el Pla de relacions d’Igualtat 2022-2026 

 
o Garantir que l’estratègia dels quatre territoris sigui 

compatible amb aquest Pla d’actuacions de govern, 
aprovat pel Consell Directiu. 

 
o Convocar una sessió plenària de debat, de reflexió, a 

l’entorn del model i organigrama de la FCVS i del seu 
finançament 

 
o Aprovar un nou model a mida de cada territori, de ‘Ben 

a prop teu’ ajustat al territori i a presidència.  
 

o Utilitzar els instruments que la digitalització posa a 
l’abast de l’equip de govern i de l’equip tècnic per a un 
bon retorn i avaluació qualificada de la tasca. 

 
2. Reforçar el rol de les coordinacions territorials per a què 

puguin: 
 

 
o Impulsar, amb d'altres organitzacions i agents del 

territori, la reputació i la legitimitat de la FCVS entre les 
entitats federades, tot garantint alhora, el creixement 
percentual d’aportacions econòmiques públiques i 
privades al fons comú.  



 
o Treballar per l’increment del nombre de noves entitats 

federades des de cada territori i des de presidència. 
 

o Fomentar l’ús d’eines de diagnòstic locals per afrontar 
millor la intervenció social  

 
o Promoure equips locals de coordinació competents, 

capaços de representar la FCVS al voltant de la persona 
coordinadora.  

 
o Apostar per incrementar l’horari tècnic de les persones 

tècniques territorials en funció de les aportacions al fons 
comú de la FCVS. 

 
 

3. Reforçar un model de serveis generals-SG capaços de 
coordinar recursos per al conjunt de la FCVS, enfortint 
especialment els territoris. Des de SG s’haurà de: 
 

o Planificar actuacions conjuntes entre programes i 
territoris, que persegueixin el mateix objectiu compartit,  
per tal que funcioni l’engranatge entre SG i territoris. 
 

o Incentivar l’increment de l’aportació d’ingressos 
públics i privats des dels territoris, a partir de projectes 
locals pels quals s’obtinguin recursos de proximitat. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Objectiu específic 1: Desplegar eines per a un bon govern, transparent 

 

Objectius específics Accions a prioritzar 

1.1 Assegurar l’elecció de la presidència i 
d’altres càrrecs del Consell Directiu per al 
període 2022-2026. 

.Planificar la rotació de canvis en la candidatura de continuïtat, 

si s’escau. O la cerca de noves persones representants, si s’opta 

pel canvi de candidatura. A partir de març 2022 

 

.Incorporar la vocalia de joventut. A partir de febrer 2022 

 

.Assegurar que el nou equip de Govern assumeix aquest Pla de 

Govern 2022, el Codi Ètic, el Reglament de RRI,  i la cadena de 

confiança i transparència amb els quatre equips locals de la 

FCVS. A partir de juny 2022 

 

.Garantir que tot queda publicat, i és accessible, en l’apartat 

Qui Som? del web www.voluntaris.cat  A partir de juliol 2022 

1.2  Desplegar els nous Estatuts  .Assegurar que s’han acceptat per la Direcció Gral d’Entitats 

Jurídiques. A gener 2022. 

 

.Assegurar que es publiquen en l’apartat de Transparència del 

web www.voluntaris.cat A partir de febrer 2022. 

 

. Planificar des de la nova vocalia de joventut propostes de 

futurs serveis amb suport econòmic al servei de la joventut, tant 

per part de la Generalitat, com per part dels quatre Ajuntaments 

principals, o d’altres. A partir de març 2022. 

 

.Planificar des de la vocalia de relacions internacionals 

propostes de futurs acords amb suport econòmic per a la 

internacionalització de la FCVS. A partir de març 2022. 

 

. Assegurar des de presidència que el Consell de 

l’Associacionisme i Voluntariat de Catalunya (CAVC) monitoritza  

l’aprovació de la futura ‘Llei catalana de Foment de 

l’Associacionisme’ que ha de permetre la FCVS de blindar la 

funció acreditadora de competències en la pràctica del 

voluntariat (VOL+). A partir de gener 2022 

 

. Delegar en la direcció tècnica que la funció acreditadora de 

competències en la pràctica del voluntariat (VOL+) de la FCVS 

s’obri camí en el sector. A partir de gener 2022 

 

1.3 Aprovar el Pla de Sostenibilitat ambiental  
2022-2026 i el Pla de relacions d’igualtat 
2022-2026 

.Aprovar els dos documents que haurà de presentar direcció 

tècnica durant el primer trimestre de l’any. 

 

. Assegurar que es publiquen a l’apartat de transparència del 

web www.voluntaris.cat . A partir març 2022. 

1.4 Garantir que l’estratègia dels quatre 
territoris és compatible amb aquest Pla 
d’actuacions de govern 2022, aprovat pel 
Consell Directiu. 

. Convocar des de presidència una reunió amb cada equip local 

de coordinació, un cop constituïts els quatre, per a presentar-los 

aquest Pla i veure-hi sinergies i mutus enfortiments. A partir 

del setembre 2022. 

http://www.voluntaris.cat/
http://www.voluntaris.cat/
http://www.voluntaris.cat/


  

. Convocar des de presidència un mínim de dues reunions 

telemàtiques/presencials de l’Equip de territoris del Consell 

Directiu, durant l’any. Per al seguiment de l’estratègia 

compartida. A partir de gener 2022. 

 

. Sol·licitar, a proposta de presidència, un assessorament 

d’Esade Alumni a l’entorn de l’enfortiment de l’organització 

territorial de la FCVS. A partir de febrer 2022 

 

1.5  Aprovar un nou model de ‘Ben a prop teu’ 
ajustat a cada territori i a presidència.  

 

. Presentar cada territori el model de BapT i el calendari que més 

s’ajusti al seu gust i garanteixi que les entitats territorials tenen 

comunicació amb presidència i membres del Consell Directiu de 

la FCVS. Presentats màxim a febrer 2022. Es desplega 

durant tot l’any 

 

1.6 Utilitzar els instruments que la digitalització 
posa a l’abast del Consell Directiu i de 
l’equip tècnic per a obtenir un bon retorn de 
l’impacte i l’avaluació qualificada de la tasca. 

. Comprometre’s a fer ús de les eines digitals de la FCVS per a 

la comunicació i la recollida de resultats de l’activitat de govern. 

Per part de tothom. A partir de gener 2022. 

 

. Delegar en la direcció tècnica el retorn de les informacions 

pels mitjans establerts, tant de territoris com de vocalies, com 

de la resta de membres del CD. A partir de gener 2022. 

 

. Impulsar la cerca de recursos econòmics per a la progressiva 

digitalització de la FCVS, des de tots els espais de l’organització. 

A partir de gener 2022. 

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Objectiu específic 2: Reforçar el rol de les coordinacions territorials  

 
 

Objectius específics Accions a prioritzar 

2.1 Impulsar diversos acords, en cada un dels 
territoris, que ens permetin realitzar accions 
de difusió i impuls del voluntariat, que siguin 
sostenibles (acompanyades del suport 
econòmic adient per a fer-los viables) 
 
 
 

 

. Establir un mínim de dos nous acords en cada territori, ja 

sigui amb Ajuntaments, Diputació, Consells Comarcals, 

empreses, o altres organismes locals (universitats, biblioteques, 

hospitals, centres sociosanitaris...), al marge dels que ja estan 

subscrits en l’actualitat i al marge del patrocini del Premi Lluis 

Martí, i que ens permetin incrementar un 10% els ingressos del 

territori. A partir de gener 2022.  

 

. Delegar en l’ Equip de Sostenibilitat del Consell Directiu, 

convocat per presidència en una ocasió com a mínim, el 

seguiment del compromís de creixement percentual 

d’aportacions econòmiques territorials. A partir de gener 2022  

. Delegar en la direcció tècnica, el seguiment dels projectes de 

sol·licituds i/o acords territorials. A partir de gener 2022. 

 

. Acordar un topall d’aportació econòmica de SG per a la 

celebració dels quatre DIV locals de fins a 2.500-3.000 €. A 

partir de gener 2022. 

2.2  Treballar per l’increment del nombre de 
noves entitats federades des de cada 
territori i des de presidència. 
 

 

. Incrementar el nombre anual de federades en cada territori: 

2/3 noves entitats a Girona, 2/3 a Lleida, 2/3 a Tarragona, i 4/6 

noves entitats a Barcelona. Poden ser seus, subseus i grups del 

SCVS. A partir de gener 2022. 

. Impulsar, des de presidència, fins a 2 reunions amb 

federacions germanes -com ECAS o DINCAT- per captar fins a 4 

noves federades entre les seves entitats. A partir de gener 

2022. 

. Delegar en la vocalia de Criteri i en la secretaria general, a 

través de les sessions de Comissió de Criteri, el seguiment del 

compromís de creixement. A partir de gener 2022.  

 

2.3 Fomentar l’ús d’eines de diagnòstic locals 
per afrontar millor la intervenció social 

. Fer ús de dades locals, guies i estudis, per a la millora de 

l’actuació dels equips locals de coordinació i de les entitats del 

territori i les seves actuacions. A partir de gener 2022. 

 

. Fomentar la presència de representants dels equips locals de 

coordinació en consells i òrgans de participació local que generen 

dades i promouen guies i instruments de coneixement sobre el 

territori. A partir de gener 2022. 

2.4 Promoure equips locals de coordinació 
competents, capaços de representar la FCVS 
al voltant de la persona coordinadora.  

 

.Tancar el segon trimestre de l’any amb els quatre equips locals 

constituïts, vinculats al govern de la FCVS, amb persones 

representants d’entitats que donin suport a la tasca política i 

representativa de la persona coordinadora electa. Tancats a 



final de juny 2022. 

2.5  Apostar per incrementar l’horari tècnic de 
les persones tècniques territorials en funció 
de les aportacions al fons comú de la FCVS. 

 

.Invertir en el creixement de l’horari tècnic de la persona 

assalariada de Girona, per igualar-lo a la de Lleida (Barcelona i 

Tarragona, ja el tenen més ampli) atès que és l’únic lloc a mitja 

jornada d’entre els quatre horaris territorials. A partir de gener 

2022. 

 

. Monitoritzar a través de l’Equip de Sostenibilitat del Consell 

Directiu, la resta de possibles increments horaris, en la mesura 

que augmentin els ingressos de cada territori, a partir del que 

hem concretar en els objectius 2.1 i 2.2. A partir de gener 

2022. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectiu específic 3: Reforçar el model de serveis generals 

 
 

Objectius específics Accions a prioritzar 



3.1 Planificar actuacions conjuntes entre 
programes i territoris, que persegueixin els 
mateixos objectius compartits,  per tal que 
funcioni l’engranatge entre SG i territoris 

. Calendaritzar l’obertura, el seguiment i el tancament  

d’actuacions segons objectius generals de cada persona tècnica, 

amb la cap de programes,  gener, juny i desembre de 2022. 

 

. Garantir per a cada actuació, planificada entre un programa 

general i un territori,  finançament per les dues bandes, en la 

proporció establerta. A partir de gener 2022. 

 

. Delegar en Qualitat de la FCVS la millora, a través del CRM, de 

la recollida de l’impacte d’actuació, amb indicadors més precisos. 

A partir de gener 2022. 

3.2  Incentivar l’increment de l’aportació  
d’ingressos des dels territoris, a partir de 
projectes locals pels quals s’obtinguin 
recursos de proximitat. 

 

. Delegar en la direcció tècnica, el seguiment dels projectes de 

sol·licituds i/o acords territorials. A partir de gener 2022. 

 

. Delegar en l’ Equip de Sostenibilitat del Consell Directiu el 

desplegament del compromís de creixement percentual 

d’aportacions econòmiques territorials. A partir de gener 2022  

 

   

   

 
 


