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Preàmbul 

ECAS neix l’any 2003  com a fruit de la fusió de diferents plataformes que treballen a Catalunya en l’àmbit social per oferir un espai 

d’intercanvi, diàleg i coordinació, no només entre les entitats associades, sinó també amb les administracions i la resta d’agents 

socials. L’òrgan sobirà d’ECAS és l’Assemblea, de la qual formen part totes les entitats associades. Actualment la componen gairebé 

un centenar d’entitats que atenen més de 800.000 persones anualment i compten amb 8.500 professionals contractats i uns 7.500 

voluntaris i voluntàries. 

ECAS és una Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social que treballen de manera prioritària amb col·lectius en situació o risc 

d’exclusió social. L’atenció directa que presten les organitzacions membres d’ECAS i la tasca de la pròpia federació per vertebrar el 

sector es fonamenten en la lluita per la igualtat d’oportunitats per a tota la població, així com en la voluntat de transformar la 

societat per fer-la més justa i igualitària. 

Objectiu 

El nostre objectiu és sumar esforços i vehicular-los per afavorir la inclusió, fer efectius els drets de les persones, promoure la plena 

ciutadania i contribuir al benestar de tota la població mitjançant la construcció d’una societat basada en el compromís i la 

corresponsabilitat. 

Missió  

Promoure i enfortir les capacitats, competències i oportunitats de les entitats d’acció social per tal de generar sinergies i 

coneixements que ajudin a la transformació social i a la lluita contra les desigualtats, i situïn la federació com a referent significatiu 

en les polítiques socials del nostre país. 
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Visió 

Articulada al voltant dels tres eixos estratègics de l’activitat de la federació: 

• Utilitat: ECAS serà eina fonamental en la vertebració del sector i en la generació de sinergies en el camp de l’acció social, de 

tal manera que les necessitats i interessos que defensen les entitats s’articulin des de la federació. A més, serà facilitadora de 

recursos per als associats, capacitant les organitzacions i ajudant-les a aportar valor a la seva activitat. 

• Representativitat: ECAS aglutinarà i defensarà els interessos de les entitats d’acció social des d’una estructura basada en el 

treball en xarxa i comunitari, i associarà les entitats del sector que ho vulguin i que treballin per construir una societat més 

justa i cohesionada. 

• Incidència: ECAS serà interlocutor vàlid per a la societat i l’administració per tal d’aconseguir canvis vers una societat més 

equitativa, amb capacitat de mostrar una praxi i un discurs consensuat des d’una ètica compartida. 

Valors 

Confiança, Participació, Coherència i Corresponsabilitat. 

• Col·laborem des de la confiança, amb transparència i voluntat de ser complementaris amb la resta d’organitzacions del 

sector. 

• Participació amb respecte a la diversitat, capacitat crítica i d’autocrítica i a la recerca del consens. 

• Coherència i rigor en el treball de les entitats a la recerca de la qualitat i la innovació social. 

• Reivindiquem la diversitat de mirades i apel·lem a la coresponsabilitat col·lectiva per construir una societat més justa i 

compromesa amb l’interès general i, especialment, amb les persones en situació o risc d’exclusió social. 
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* En color verd la nova redacció proposada 

 

MOTIVACIÓ DEL CANVI REDACCIÓ VIGENT ESTATUTS ECAS PROPOSTA 

La justificació de la modificació respon a 

homogeneïtzar els criteris d’admissió dels socis, i 

que compleixin:  

o Ha de ser entitat sense ànim de lucre 

o Que el seu objecte sigui atenció directe a 

les persones ateses. 

o Que tingui experiència en el sector 

acreditada 

o Que la majoria d’entitats membres que 

en formin part siguin sense ànim de lucre 

o Que aportin avals de 2 entitats sòcies 

Article 4. Socis  

 Poden formar part de l’associació totes les 

entitats sense afany de lucre que les seves 

finalitats estiguin relacionades amb el punt 2 de 

l’article 2 dels estatuts i acceptin expressament 

acatar els Estatuts i el reglament de 

funcionament intern de l’entitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 4.- Socis  

 Poden ser socis:  

Les entitats sense afany de lucre i el seu objecte 

social sigui l’atenció directa a les persones ateses, 

i les seves finalitats estiguin relacionades amb 

l’article 2 dels estatuts socials.  

a)  Entitats sense afany de lucre que estiguin 

formades per altres entitats jurídiques 

l’objecte social del qual sigui l’atenció 

directe i les seves finalitats estiguin 

relacionades amb l’article 2 dels estatuts. 

Tanmateix, aquestes entitats jurídiques 

sense ànim de lucre que en formin part han 

de representar, almenys   3/4 del vot social 

a aquesta i només una ¼ restant del vot 

social podrà ser una empresa d’inserció 

(E.I) 

b)  Entitats amb un objecte social ampli i 

diversificat, i tinguin com a un objectiu 

d’aquests l’acció social d’acord amb l’article 

2 dels estatuts socials. Només podran 

participar amb ECAS els grups de treball o 

comissions d’aquestes entitats que la seva 

missió o activitat tingui a veure 

directament amb l’article 2 dels estatuts 

socials 
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Pel que fa a aquestes entitats: 

1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada 

per l’òrgan competent. 

2. Les normes per les quals es regula la 

persona jurídica en qüestió no han 

d’excloure la possibilitat de formar part 

d’una associació. 

Han de presentar una sol·licitud per escrit a la 

En cap  cas, s’admetrà com a soci una Federació, 

ni cap entitat que tingui dependència funcional, 

orgànica o econòmica d’una empresa mercantil o 

altres entitats o organitzacions amb interessos 

privats o partidistes.”  

 

 En tot cas, totes les entitats, siguin la tipologia 

que siguin dels 3 grups descrits, han de complir el 

següent:  

                1.- Han d’acreditar 2 anys d’experiència 

en el sector de l’acció social.  

            2.- Han de tenir l’aval de dues entitats 

sòcies d’ECAS.  

             3.- Han d’acceptar expressament acatar 

els Estatuts i el reglament de funcionament 

intern de l’entitat. 

             4.- I la seva actuació com a entitat ha 

d’estar d’acord amb els principis i valors d’ECAS. 

 

Pel que fa a aquestes entitats: 

1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada 

per l’òrgan competent 

2. Les normes per les quals es regula la 

persona jurídica en qüestió no han 

d’excloure la possibilitat de formar part 

d’una associació. 

Han de presentar una sol·licitud per escrit a la 
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Junta Directiva, la qual pot autoritzar l’alta 

provisional com a soci que haurà de ser ratificada 

en la següent Assemblea que tingui lloc. 

 

 

Junta Directiva, la qual pot autoritzar o denegar 

de forma argumentada i motivada l’alta 

provisional com a soci que haurà de ser ratificada 

en la següent Assemblea que tingui lloc. 

 

S’inclou com a obligació dels socis, assistir a les 

Assemblees i a les juntes directives convocades. 

Article 6.- Són deures dels membres de 
l’associació: 
 

1. Comprometre’s amb les finalitats de 

l’associació i participar activament per assolir-

les.  
2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb 

el pagament de quotes, derrames i altres 

aportacions econòmiques fixades pels estatuts i 

aprovades d’acord amb aquestes.  
3. Complir la resta d’obligacions que resultin de 

les disposicions estatutàries.  
4. Acatar i complir els acords vàlidament 

adoptats pels òrgans de govern de l’associació. 
 

 
 
 

Article 6.- Són deures dels membres de 
l’associació: 
 

1. Comprometre’s amb les finalitats de 

l’associació i participar activament per assolir-

les.  
2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb 

el pagament de quotes, derrames i altres 

aportacions econòmiques fixades pels estatuts i 

aprovades d’acord amb aquestes.  
3. Complir la resta d’obligacions que resultin de 

les disposicions estatutàries.  
4. Acatar i complir els acords vàlidament 

adoptats pels òrgans de govern de l’associació. 

5.  Assistir a les reunions de les assemblees 

generals. 

6. Assistir a  la Junta Directiva si en són 

membres, quan són convocats.  
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Es vol agilitzar la convocatòria de les assemblees i 

que es pugui efectuar-la per correu electrònic 

Article 11.- Convocatòria 
1. L’assemblea és convocada per l’òrgan de 

govern mitjançant una convocatòria que ha de 

contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la 

data  i l’hora de la reunió.  

 

2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies 

abans de la data de la reunió, individualment i 

mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti 

en la relació actualitzada d’associats i associades 

que ha de tenir l’associació. 

 

3. Les reunions de l’Assemblea General les 

presideix el president o presidenta de 

l’associació. Si no hi és, l’han de substituir pel 

vicepresident/s i vicepresidenta/s. Hi ha d’actuar 

com a secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a 

la Junta Directiva, si no hi és, una altre persona 

membre de la Junta Directiva podrà ocupar 

aquest càrrec per reunió en concret. 

 

4. El secretari o la secretària redacta l’acta de 

cada reunió  amb col·laboració de la comissió 

tècnica, que han de signar el/la mateix/a i el 

president o presidenta amb un extracte de les 

deliberacions, el text dels acords adoptats, el 

resultat numèric de les votacions i la llista de les 

persones assistents.  

El redactat de l’acta serà aprovat en la reunió 

Article 11.- Convocatòria 
1. L’assemblea és convocada per l’òrgan de 

govern mitjançant una convocatòria que ha de 

contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la 

data  i l’hora de la reunió.  

 

2. La convocatòria es comunicarà quinze dies 

abans de la data de la reunió, individualment i de 

manera telemàtica en l’adreça de correu 

electrònic que l’entitat sòcia hagués facilitat a 

aquest efecte. 

  

3. Les reunions de l’Assemblea General les 

presideix el president o presidenta de 

l’associació. Si no hi és, l’han de substituir pel 

vicepresident/s i vicepresidenta/s. Hi ha d’actuar 

com a secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a 

la Junta Directiva, si no hi és, una altre persona 

membre de la Junta Directiva podrà ocupar 

aquest càrrec per reunió en concret. 

 

4. El secretari o la secretària redacta l’acta de 

cada reunió  amb col·laboració de la comissió 

tècnica, que han de signar el/la mateix/a i el 

president o presidenta amb un extracte de les 

deliberacions, el text dels acords adoptats, el 

resultat numèric de les votacions i la llista de les 

persones assistents.  

El redactat de l’acta serà aprovat en la reunió 
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següent de l’assemblea general, contingut del 

qual els associats hauran tingut a la seva 

disposició juntament amb la convocatòria de 

l’assembla i en iniciar-se cada reunió de 

l’Assemblea, s’aprovarà o es rectificarà si 

procedís l’acta.  
 

següent de l’assemblea general, contingut del 

qual els associats hauran tingut a la seva 

disposició juntament amb la convocatòria de 

l’assembla i en iniciar-se cada reunió de 

l’Assemblea, s’aprovarà o es rectificarà si 

procedís l’acta.  
 

 

Es pretén clarificar el còmput dels vots i  reforçar 

el quòrum per adoptar certs acords. 

Article 13.-  Dret a vot i majories  
 

1. En les reunions de l'Assemblea General, 

correspon un vot a cada membre de l'associació. 

 

2. Els acords es prenen per majoria simple de vots 

dels socis i sòcies presents o representats. 

 

 

 

 

3. Per adoptar acords sobre la modificació dels 

estatuts, la dissolució de l'associació, la 

constitució d'una federació amb associacions 

similars o la integració en una de ja existent, i la 

disposició o alienació de béns, es requereix una 
majoria qualificada dels associats/des presents 
o representats (els vots afirmatius superen la 
meitat dels emesos). 
 

 

 

Article 13.  Dret a vot i majories 
 

1. En les reunions de l'Assemblea General, 

correspon un vot a cada membre de l'associació. 

 

2. Els acords es prenen per majoria simple de vots 

dels socis i sòcies presents o representats. 

S’entén que existeix majoria simple si els vots a 

favor superen els vots en contra, sense comptar 

les abstencions, els vots en blanc ni els nuls.  

 

3. Per adoptar acords sobre la modificació dels 

estatuts, la dissolució de l'associació, la 

constitució d'una federació amb associacions 

similars o la integració en una de ja existent, i la 

disposició o alienació de béns, es requereix el vot 

favorable de dues terceres parts dels vots dels 

associats/des presents i representats/des.  

 

En cas de delegació de vot, caldrà que el 

representant aporti el document que acrediti el 

vot delegat. 
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En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si 

es presenten diverses candidatures, es fa per 

acord de la majoria simple o relativa dels socis i 

sòcies presents o representats (més vots a favor 

que en contra). 

 

4. Les candidatures que es presenten formalment 

tenen dret a una còpia de la llista dels socis i 

sòcies i dels seus domicilis i adreces de correu 

electrònic, sempre que els associats ho autoritzin 

expressament. 

 

  

En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si 

es presenten diverses candidatures, es fa per 

acord de la majoria simple o relativa dels socis i 

sòcies presents o representats/des (més vots a 

favor que en contra). 

 

4. Les candidatures que es presenten formalment 

tenen dret a una còpia de la llista dels socis i 

sòcies i dels seus domicilis i adreces de correu 

electrònic, sempre que els/les  associats/des  ho 

autoritzin expressament. 

 

 

 

Es vol que les entitats tinguin el màxim de 

representativitat en les reunions, i si per 

qualsevol motiu el representant principal no hi 

pot anar, que hi vagi un altre degudament 

facultat.  

 

 

Es vol  la paritat en la composició de la junta. 

Article 14.- Junta Directiva 
 

1. La Junta Directiva regeix, administra i 

representa l'associació. Componen aquest òrgan 

el president/a, un/a vicepresident/a fins a un 

màxim de tres,  un/a secretari/ària, el tresorer/a i 

els/les vocals, càrrecs que han de ser exercits per 

persones diferents. La composició de la Junta 

Directiva és d’un mínim de 3 membres i un 

màxim de 22 membres de l’entitat. 

 

2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, 

que han de ser associats i majors d’edat, es fa per 

votació de l'Assemblea General. Les persones 

elegides entren en funcions després d'haver 

acceptat el càrrec. 

Article 14.-Junta Directiva 
 
1.La Junta Directiva regeix, administra i 

representa l'associació. Componen aquest òrgan 

el president/a, un/a vicepresident/a fins a un 

màxim de tres,  un/a secretari/ària, el tresorer/a i 

els/les vocals, càrrecs que han de ser exercits per 

persones diferents. La composició de la Junta 

Directiva és d’un mínim de 6 membres i un 

màxim de 22 membres de l’entitat. 

 

2.En la composició final de la Junta Directiva 

haurà d’estar assegurat el criteri de paritat entre 

dones i homes, que està establert en una 

presencia mínima del 40% de dones en els titulars 

de la junta directiva.  
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3.El nomenament i el cessament dels càrrecs 

s’han de comunicar al Registre d’Associacions 

mitjançant un certificat, emès pel secretari/ària 

sortint amb el vistiplau del president/a sortint, 

que ha d’incloure també l’acceptació del nou 

president/a i del nou secretari/ària. 

 

4.Els membres de la Junta Directiva exerceixen el 

càrrec gratuïtament. 

 

1.L'elecció dels membres de la Junta Directiva, 

que han de ser associats/ades  i majors d’edat, es 

fa per votació de l'Assemblea General. Les 

persones elegides entren en funcions després 

d'haver acceptat el càrrec. 

 

3.El nomenament i el cessament dels càrrecs 

s’han de comunicar al Registre d’Associacions 

mitjançant un certificat, emès pel secretari/ària 

sortint amb el vistiplau del president/a sortint, 

que ha d’incloure també l’acceptació del nou 

president/a i del nou secretari/ària. 

 

4.Els membres de la Junta Directiva exerceixen el 

càrrec gratuïtament. 

 

5.Cada entitat membre nomenarà. per a la seva 

representació en la Junta, a dues persones, un/a 

representant principal i un/a suplent. 

Aquesta designació s’efectuarà per l’òrgan 

competent de la seva entitat i s’haurà de notificar 

per escrit a la Junta Directiva, previ a les 

eleccions. 

 

 

 

Ampliar el període d’exercici per tal que els 

projectes es puguin consolidar. 

 

Article 15.- Duració càrrec junta directiva 
 

1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen 

el càrrec durant un període de dos anys, 

sense perjudici que puguin ser reelegits. 

Article 15.- Duració càrrec junta directiva 
 

1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen 

el càrrec durant un període de tres 

anys, sense perjudici que puguin ser 
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Tanmateix, es limita que la presidència només 

pugui ser renovada consecutivament dues 

vegades. 

 

 

2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se 

el termini reglamentari del seu mandat pot 

esdevenir-se per: 

a) dimissió voluntària presentada 

mitjançant un escrit en el qual se 

n’exposin els motius 

b) incapacitat o inhabilitació 

c) baixa com a membre de l’entitat 

a la que representa 

d) Separació acordada per 

l’Assemblea General 

e) mort o declaració d’absència, en 

el cas de les persones físiques, o 

extinció, en el cas de les 

jurídiques 

f) Qualsevol altra causa que 

estableixin la llei o els estatuts.  

 

Les vacants que es produeixin en la Junta 

Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de 

l'Assemblea General que tingui lloc. La Junta 

Directiva pot nomenar, mentrestant,  substituts 

per a aquestes baixes i que seran membres de 

l’associació 

 

 

 

reelegits. 

 

2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se 

el termini reglamentari del seu mandat 

pot esdevenir-se per: 

a) dimissió voluntària presentada 

mitjançant un escrit en el qual se 

n’exposin els motius 

b) incapacitat o inhabilitació 

c) baixa com a membre de l’entitat 

a la que representa 

d) Separació acordada per 

l’Assemblea General 

e) mort o declaració d’absència, en 

el cas de les persones físiques, o 

extinció, en el cas de les 

jurídiques 

f) Qualsevol altra causa que 

estableixin la llei o els estatuts.  

 

Les vacants que es produeixin en la Junta 

Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de 

l'Assemblea General que tingui lloc. La Junta 

Directiva pot nomenar, mentrestant,  substituts 

per a aquestes baixes i que seran membres de 

l’associació 
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Es faculta a la Junta Directiva que per raó 

d’urgència, adopti decisions que no siguin de la 

seva competència però caldrà que sigui ratificar 

en l’assemblea següent que es celebri.  

Article 16.- La Junta Directiva té les facultats 
següents: 
 

a) Representar, dirigir i administrar 

l'associació de la manera més àmplia que 

reconegui la Llei; així mateix, complir les 

decisions preses per l'Assemblea General, 

d'acord amb les normes, instruccions i 

directrius que aquesta Assemblea 

estableixi. 

b) Prendre els acords que calgui en relació 

amb la compareixença davant dels 

organismes públics i per exercir tota 

mena d'accions legals i interposar els 

recursos pertinents. 

c) Proposar a l'Assemblea General la 

defensa dels interessos de l'associació. 

d) Proposar a l'Assemblea General la 

defensa de l'establiment de les quotes 

que els membres de l'associació han de 

satisfer. 

e) Convocar les assemblees generals i 

controlar que es compleixin els acords 

que s'hi adoptin. 

f) Presentar el balanç i l'estat de comptes 

de cada exercici a l'Assemblea General 

perquè els aprovi, i confeccionar els 

pressupostos de l'exercici següent. 

g) Contractar els empleats que l'associació 

Article 16.- La Junta Directiva té les facultats 
següents: 
 

a) Representar, dirigir i administrar 

l'associació de la manera més àmplia que 

reconegui la Llei; així mateix, complir les 

decisions preses per l'Assemblea General, 

d'acord amb les normes, instruccions i 

directrius que aquesta Assemblea 

estableixi. 

b) Prendre els acords que calgui en relació 

amb la compareixença davant dels 

organismes públics i per exercir tota 

mena d'accions legals i interposar els 

recursos pertinents. 

c) Proposar a l'Assemblea General la 

defensa dels interessos de l'associació. 

d) Proposar a l'Assemblea General la 

defensa de l'establiment de les quotes 

que els membres de l'associació han de 

satisfer. 

e) Convocar les assemblees generals i 

controlar que es compleixin els acords 

que s'hi adoptin. 

f) Presentar el balanç i l'estat de comptes 

de cada exercici a l'Assemblea General 

perquè els aprovi, i confeccionar els 

pressupostos de l'exercici següent. 

g) Contractar els empleats que l'associació 
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pugui tenir. 

h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-

se perquè els serveis funcionin amb 

normalitat. 

i) Establir grups de treball per aconseguir 

de la manera més eficient i eficaç els fins 

de l'associació, i autoritzar els actes que 

aquests grups projectin dur a terme. 

j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva 

que s'hagin d'encarregar de cada grup de 

treball, a proposta dels mateixos grups. 

k) Dur a terme les gestions necessàries 

davant d'organismes públics, entitats i 

altres persones, per aconseguir: 

 -subvencions o altres ajuts 

        -l'ús de locals o edificis que puguin arribar a 

ser    un lloc de convivència i comunicació i també 

un centre de recuperació ciutadana 

l) Obrir comptes corrents i llibretes 

d'estalvis a qualsevol establiment de 

crèdit o d'estalvi i disposar dels fons que 

hi hagi en aquest dipòsit. La disposició 

dels fons es determina a l'article 28. 

m) Resoldre provisionalment qualsevol cas 

que no hagin previst els estatuts i donar-

ne compte en la primera reunió de 

l’Assemblea General. 

n) Fer declaracions públiques en temes 

d’interès 

pugui tenir. 

h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-

se perquè els serveis funcionin amb 

normalitat. 

i) Establir grups de treball per aconseguir 

de la manera més eficient i eficaç els fins 

de l'associació, i autoritzar els actes que 

aquests grups projectin dur a terme. 

j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva 

que s'hagin d'encarregar de cada grup de 

treball, a proposta dels mateixos grups. 

k) Dur a terme les gestions necessàries 

davant d'organismes públics, entitats i 

altres persones, per aconseguir: 

 -subvencions o altres ajuts 

        -l'ús de locals o edificis que puguin arribar a 

ser    un lloc de convivència i comunicació i també 

un centre de recuperació ciutadana 

l) Obrir comptes corrents i llibretes 

d'estalvis a qualsevol establiment de 

crèdit o d'estalvi i disposar dels fons que 

hi hagi en aquest dipòsit. La disposició 

dels fons es determina a l'article 28. 

m) Resoldre provisionalment qualsevol cas 

que no hagin previst els estatuts i donar-

ne compte en la primera reunió de 

l’Assemblea General. 

n) Fer declaracions públiques en temes 

d’interès 
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o) Qualsevol altra facultat que no estigui 

atribuïda d'una manera específica a algun 

altre òrgan de govern de l'associació o 

que li hagi estat delegada expressament. 

 

 

o) Qualsevol altra facultat que no estigui 

atribuïda d'una manera específica a algun 

altre òrgan de govern de l'associació o 

que li hagi estat delegada expressament. 

 

p) La Junta Directiva podrà adoptar 

decisions de manera provisional respecte 

d’aquells assumptes que no siguin de la 

seva competència, per raó d’urgència.  

Aquestes decisions hauran de ratificar-se, 

en el seu cas, en la primera assemblea 

que es celebri.  

 

 
S’estableix la introducció de vistiplau de la 

constitució de la comissió o vocalies.  

Article 24.- Les  comissions o  vocalies. 
 
La creació i constitució de qualsevol comissió o 

vocalies,  l’han de plantejar els membres de 

l'associació que vulguin formar-los ,  que n’han 

d’assabentar   a la Junta Directiva  i explicar  les 

activitats que es proposen dur a terme 

 

 

 

 

La Junta de Govern s'ha preocupar d'analitzar les 

diferents comissions o vocalies, els encarregats 

de les quals hi ha de presentar una vegada l’any 

informació de les gestions efectuades.  

 

Article 24.- Les  comissions o  vocalies. 
 
La creació i constitució de qualsevol comissió o 

vocalies,  l’han de plantejar  els membres de 

l'associació que vulguin formar-los ,  que n’han 

d’assabentar   a la Junta Directiva  i explicar  les 

activitats que es proposen dur a terme. La seva 

constitució  ha de tenir el vistiplau de la Junta 

Directiva . 

La Junta Directiva s'ha preocupar d'analitzar les 

diferents comissions o vocalies. 
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Es defineixen com a Comissions aquells grups de 

treballs que desenvolupen accions encaminades a 

satisfer les necessitats d’utilitat, representativitat 

i incidència política detectades i desenvolupades 

per les pròpies entitats sòcies.  

 

Les vocalies són aquells grups de treball sorgits 

dels vocals de la Junta Directiva que defineixen 

segons els temes estratègics a seguir. El grup està 

obert a la participació d’aquelles altres entitats 

que no formen part de la Junta Directiva.  

 

I els grups de treball es defineixen com a grups 

ocasionals i segons la necessitat d’organització en 

una temàtica concreta i puntual. Els grups de 

treball els estableix la Junta Directiva.   

 

 

 

 Es defineixen com a Comissions aquells grups de 

treballs que desenvolupen accions encaminades a 

satisfer les necessitats d’utilitat, representativitat 

i incidència política detectades i desenvolupades 

per les pròpies entitats sòcies.  

 

Les vocalies són aquells grups de treball sorgits 

dels vocals de la Junta Directiva que defineixen 

segons els temes estratègics a seguir. El grup està 

obert a la participació d’aquelles altres entitats 

que no formen part de la Junta Directiva.  

 

I els grups de treball es defineixen com a grups 

ocasionals i segons la necessitat d’organització en 

una temàtica concreta i puntual. Els grups de 

treball els estableix la Junta Directiva.   

 

  

 


