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1. Introducció: 

Ja fa set anys que ECAS va iniciar la seva trajectòria. Fins el dia 
d’avui hem vist una progressió ascendent continuada i un 
desplegament constant de les potencialitats que en el seu dia 
varen motivar la seva constitució.   

Pel que fa al govern i la representació d’ECAS, podem dir que 
aquesta trajectòria de set anys ha estat absent de conflictes. Un 
consens bàsic ha orientat sempre els debats i les preses de 
decisió, resolent amb normalitat els dilemes que s’han 
presentat.  La principal raó del perquè això ha estat així és prou 
opinable, però de ben segur que té molt a veure amb la cultura 
que s’ha anat consolidant al voltant del valor eminent de la 
confiança (pla estratègic) i la praxi consolidada, radicalment 
participativa (reglament de funcionament de les comissions). 

Segons els estatuts vigents, “La Junta Directiva (Art.14.1) 
regeix, administra i representa l’entitat, i la componen un 
màxim de 22 membres”. “L’elecció dels seus membres es fa 
mitjançant majoria simple dels vots emesos. (Art.14.2) i 
exerceixen el seu càrrec durant un període de dos anys, sense 
perjudici que puguin ser reelegits”. “La Junta Directiva 
(Art.19.1) elegirà entre els seus membres als càrrecs de la 
Comissió Permanent, que estarà integrada per el/la President/a, 
els/las vicepresidents/es, el/la secretari/a, el/la tresorer/a i 
vocals, que tindran delegades les funcions pròpies de la Junta 
Directiva”. 

Deliberadament, en els estatuts no es menciona amb detall cap 
procediment electoral per al nomenament o renovació dels 
membres de Junta Directiva fora de “la majoria simple dels vots 
emesos i la durada de dos anys dels càrrecs”. Es mencionen, 
però, les prevencions estatutàries (Art.16.1) que és facultat de 
la Junta Directiva “resoldre, provisionalment, qualsevol cas que 
no hagin previst els estatuts i donar-ne compte a la primera 
reunió de l’assemblea”, i també que “les vacants que es 
produeixin a la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera 
reunió de l’assemblea que tingui lloc. (Art.15.3) Mentrestant, el 
representant d’una entitat associada pot ocupar provisionalment 
el càrrec a proposta de la Junta Directiva”. 

Amb aquests mínims estatutaris s’han renovat, elegit, 
substituït, etc. els membres de Junta Directiva fins ara, amb 
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naturalitat, responsabilitat i continuïtat. En l’anterior renovació 
de càrrecs de la Junta Directiva ens vam plantejar una major 
concreció i reglamentació, amb l’objectiu de consolidar una 
cultura organitzativa pròpia. 

En aquell moment (maig de 2009), en el si de la Junta Directiva 
es va dissenyar i aprovar un procediment força original i 
idiosincràtic, ben propi d’ECAS, que es va posar a prova amb 
resultats satisfactoris. Es va assolir la renovació de càrrecs, 
persones i responsabilitats, i es va incrementar tant la 
participació en el govern, com la implicació dels membres de la 
nova Junta Directiva. 

Avui torna a tocar, segons els terminis que marquen els 
estatuts, renovar els càrrecs i la composició de la Junta 
Directiva d’ECAS. En base a la valoració d’aquell procediment 
electoral, que va  resultar clarament profitós, el reeditem 
actualitzat perquè ens serveixi també en aquesta ocasió.  

 

Article 1.- Èmfasi en la disponibilitat: 

La principal característica dels candidats a membres de la Junta 
Directiva és la seva disponibilitat per contribuir al govern, 
l’administració, la representació i la representativitat d’ECAS. 

 

Article 2.- Postulació davant la Junta Directiva: 

Si bé sembla desitjable mantenir la possibilitat que qualsevol 
soci es postuli de forma individual o col�lectiva davant 
l’assemblea per ocupar un càrrec, creiem que el fet de fer-ho 
prèviament davant la Junta Directiva consolida una bona 
tradició. En un procediment transparent, la Junta hauria de 
procurar aglutinar les propostes de candidatures en una sola 
proposta de nova Junta Directiva, preferiblement, o en més 
d’una (candidatures conjuntes) si cal. El resultat s’hauria de 
sotmetre a votació a l’assemblea, per tal de referendar-lo. 

 

Article 3.- Cooptació de la Junta Directiva 

Per donar perfecte ocasió a que això sigui així, la Junta 
Directiva farà invitació expressa, individualment i 
col�lectivament, per tal de dotar-se de disponibilitats de 
renovació suficients, i convocarà de forma prèvia a qualsevol 
procés electoral al conjunt de socis membres, per tal que 
aquests mostrin la seva disponibilitat de persones de cara a 
contribuir al govern d’ECAS.  
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Article 4.- Convocatòria de reunió de disponibles 

Respondre a aquesta invitació significa estar disposat a assumir 
responsabilitats en la direcció d’ECAS. 

En aquesta convocatòria s’intentarà: 

- Que es convidi expressament a participar a una persona com 
a mínim de cada entitat. 

- Que almenys dues o tres persones de cada comissió en 
funcionament siguin expressament convidades. 

- Que dues o tres persones de cada territori rebin la mateixa 
invitació expressa. 

- Que els diferents àmbits d’activitat de l’acció social es vegin 
representats per dues o tres persones entre els disponibles 
convocats. 

 

Article 4.1.- Reunió de disponibles 

En aquesta reunió de persones disponibles caldrà debatre les 
necessitats concretes de: 

.-  reforç de funcions de Govern: quines funcions han estat 
febles i cal reforçar al si de la Junta Directiva? 

.-  de tasques de control de l’administració: quines tasques de 
control s’han de millorar des de la Junta Directiva? 

.-  de rols de representació: en quina mesura pot haver afeblit 
la visió de l’actual Junta Directiva el fet que la representació no 
hagi estat prou diversificada o repartida entre els membres de 
la mateixa? 

.-  d’impuls de representativitat: quines àrees, àmbits essent 
coherents amb la identitat d’ECAS, són encara poc presents en 
la seva estratègia? 

Finalment: 

.-  què es vol assolir en la renovació de càrrecs que cal bastir? 
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Article 4.2.- Criteris de debat a considerar en la reunió de 
disponibles 

Els criteris que han d’inspirar el debat són, en general, els 
següents: 

 

Article 4.2.1.-.-  El major assoliment democràtic 

Tindrà prioritat com a nou membre de la Junta directiva aquella 
persona – representant d’entitat membre que, fins llavors, hagi 
estat poc representada en els diferents rols de govern, havent 
demostrat, però, participació activa en comissions, territoris, 
grups de treball, etc.  S’intentarà així que el govern es 
mantingui cada cop més connectat amb l’activitat i els 
interessos d’ECAS.  

Parlaríem de completar la representativitat del conjunt 

d’ECAS amb les noves incorporacions. 

 

Article 4.2.2.-.-  La vocació de servei al conjunt 

Tindrà prioritat com a nou membre de la Junta directiva aquella 
persona – representant d’entitat membre que, fins llavors, hagi 
fet aportacions des d’una visió destacada del interessos 
generals d’ECAS, beneficiant clarament el seu conjunt i 
transcendint els interessos particulars de la seva entitat.  

Parlaríem de reforçar la visió més estratègica i comú. 

 

Article 4.2.3.-.-  La disponibilitat de temps de 
col�laboració 

Tindrà prioritat com a nou membre de la Junta directiva aquella 
persona – representant d’entitat membre que manifesti poder 
gaudir, durant la durada del seu càrrec, d’autorització específica 
i estímul per part de la seva entitat per a oferir disponibilitat i 
dedicació a les tasques de govern i impuls d’ECAS.  

Parlaríem de incrementar i d’aprofundir la capacitat 

d’actuar, d’incidir.  
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Article 4.2.4.-  Aportació específica d’expertesa 

Tindrà prioritat com a nou membre de la Junta directiva aquella 
persona – representant d’entitat membre que manifesti uns 
àmbits d’expertesa, coneixement o aptituds específiques que 
concordin amb el lideratge que es vol imprimir a la vocalia 
concreta per a la qual es postula i a la qual pot optar.  

Parlaríem de prestigiar, millorar significativament i 

elevar el nivell de les funcions de govern, o les 

aportacions d’ECAS, en un àmbit específic. 

 

Article 4.2.5.-.-  La renovació de persones 

Tindrà prioritat com a nou membre de la Junta directiva aquella 
persona – representant d’entitat membre que fins llavors no ha 
tingut oportunitat de participació intensa, però pot substituir i 
donar continuïtat amb garanties a aquelles altres que ja han 
complert el temps del seu càrrec, o que han vist disminuïdes les 
seves disponibilitats.  

Parlaríem de la conveniència d’un percentatge de “cares 

noves”. 

 

Article 4.2.6.-.-  Rotació de responsabilitats 

Tindrà prioritat com a nou membre de la Junta directiva aquella 
persona – representant d’entitat membre que fins llavors ha 
contribuït eficaçment en un càrrec i, per tant, gaudeix d’una 
visió concreta dels interessos generals i estratègics d’ECAS, 
però que pot igualment exercir un altre càrrec diferent, 
renovant així la seva motivació i impuls.  

Parlaríem de reciclar i aprofitar l’experiència i la 

identificació de persones amb ECAS. 
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Article 4.2.7.-  La continuïtat de les línies d’actuació 

Tindrà prioritat com a nou membre de la Junta directiva aquella 
persona – representant d’entitat membre que fins llavors ha fet 
equip de col�laboració  i ha recolzat eficaçment el lideratge 
convergent d’un altre càrrec i, per tant, garanteix la continuïtat 
del impuls assolit per aquest.  

Parlaríem de coherència, continuïtat i aprofundiment de 

línees estratègiques iniciades però no completament 

assolides encara. 

 

Article 4.2.8.-.-  Interlocució estratègica 

Tindrà prioritat com a nou membre de la Junta directiva aquella 
persona – representant d’entitat membre que pot aportar 
proximitat i coneixement concret en les esferes de 
l’administració a les quals es vol accedir des dels interessos 
comuns d’interlocució d’ECAS i la vocalia concreta per a la qual 
es postuli.  

Parlaríem de entrar amb bon peu i aprofitar sinèrgies, 

confiances mútues i coneixement previ, tot enriquint la 

capacitat d’interlocució d’ECAS. 

 

Article 4.2.9.- L’extensió i difusió d’oportunitats de 
participació 

Tindrà prioritat com a nou membre de la Junta directiva aquella 
persona – representant d’entitat membre que s’ha mantingut en 
disponibilitat limitada, només en col�laboracions puntuals i 
parcials, i que pot assolir així un nivell de participació en un 
àmbit més general i de més responsabilitat de conjunt.  

Parlaríem d’ampliació i consolidació del capital humà al 

servei del conjunt mitjançant aquesta incorporació de 

noves persones. 
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Article 4.2.10.- Resum dels Criteris Generals de Debat 

Així, els criteris generals de debat per a l’aprofitament de 
l’oportunitat de renovació dels membres de la Junta Directiva 
podem resumir-los en: 

Assoliment democràtic, servei al conjunt, disponibilitat 

de temps, aportació d’expertesa, cares noves, rotació de 

responsabilitats, continuïtat en les línies d’actuació,  

interlocució estratègica i extensió participativa. 

 

Article 5.-  Criteris Específics de Debat  

Però també hi ha d’haver un criteris més específics en referència 
a les necessitats actuals que cal satisfer amb cada oportunitat de 
canvi al si de la Junta Directiva. 

 

Article 5.1.-  Les necessitats actuals d’ECAS 

La Junta Directiva ha estat sempre prou nombrosa com per 
acollir qualsevol Entitat que tingui motivació per comprometre’s 
en les diferents dinàmiques de responsabilitat i impuls de 
l’activitat d’ECAS. 

A l’hora de renovar la Junta Directiva, sembla convenient veure-
la com si estigués formada per dos grups diferenciats. 

L’experiència ens fa veure que els membres de la Comissió 
Permanent (els càrrecs estatutaris), s’han d’especialitzar més 
estrictament en les funcions pròpies del càrrec i en la 
preparació, conducció i impuls de bons debats al si de la Junta 
Directiva. 

En canvi, aquesta, més enllà de fiscalitzar el que s’hagi hagut 
de decidir a la Comissió Permanent, s’ha d’implicar en el mateix 
procés de presa de decisions i s’ha de centrar, de forma activa i 
compromesa, en dotar l’activitat d’ECAS d’impuls, seguiment i 
lideratge distribuïts. 
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Finalment, la mesura real del compliment missional d’ECAS és 
la participació qualificada de tot el cos social d’ECAS en aquesta 
activitat. 

 

Article 6.-  La Comissió Permanent 

La composen els càrrecs estatutaris amb les funcions que els 
mateixos estatuts determinen: 

• President/a 
• Vicepresidents/tes (2 o més) 
• Secretari/a 
• Tresorer/a 
• Vocals que es convocarien, si s’escaigués, 

segons determinat ordre del dia (entre els 
representants de les Comissions d’àmbit i 
entre les Vocalies específiques de la Junta 
Directiva) 

 

Article 7.-  Les Vocalies Específiques 

La resta de membres de la Junta Directiva constituirien aquestes 
Vocalies específiques. 

Serien persones designades per l’ impuls i lideratge estratègic 
d’una temàtica o objectiu determinat. 

Poden ser vocalies temporals (per un període d’activitat intensa 
en un aspecte o oportunitat) o permanents (per una temàtica 
transversal i continuada). 

Presentarien a la Junta Directiva plans de desenvolupament del 
objectius estratègics i, un cop aprovats, serien ells mateixos els 
responsables d’impulsar-los, organitzar-los, convocar a la 
participació, etc. 

Quines serien aquestes vocalies? 

S’ha vist en la pràctica que cal prioritzar bé el nombre 
d’aquestes vocalies i alinear-les clarament amb els objectius i el 
pla d’actuació dels propers anys. 

El nombre aproximat de vocalies estaria entre 5 i 17.  
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6 - 8 d’aquestes podrien –o no, segons necessitats— 
correspondre a les comissions d’àmbit o territorials en 
funcionament. En aquest cas, es tractaria de comprometre a la 
Junta Directiva, a través d’un vocal, a que vetllés pel bon 
desenvolupament d’aquestes comissions, mitjançant una 
interlocució estreta amb els seus coordinadors. Prefixar-les en la 
candidatura no ha resultat prou convenient, doncs és millor 
crear-les davant la constatació consensuada de la seva 
necessitat.  

La resta de vocalies –fins les 17 proposades— es constituirien en 
base a l’impuls d’objectius o activitats concretes 
(esdeveniments, indicadors, agència de comunicació, recerca de 
fons, nous socis, relacions Taula, AEISC, desplegament 
estratègic, etc.). 

És també tradició a ECAS no cobrir els 22 membres de Junta 
Directiva, ja que el fet de deixar vacants permet cobrir-les en 
funció de necessitats sobrevingudes, no previstes a l’inici del 
mandat, amb la possibilitat que demanin d’incorporar-s’hi 
membres de l’Associació que no foren candidats en el seu dia. 
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Article 8.-  Procediment i calendari electoral 

7 d’abril - Junta Directiva 

Acord d’inici del procés electoral. 
 
5 de maig – Comissió Permanent 
 
Determinació dels criteris per a l’actualització del reglament. 
Concreció de dates per l’Assemblea Electoral (15 de juliol). 
 
Del 17 al 23 de maig – Junta Directiva – Equip de gestió  
 
Enviament als membres de la Junta Directiva (17 de maig). 
Aportacions, modificacions  i consens.  
Tancament de la proposta (20 de maig). 
 
Al 25 de maig – Equip de gestió 
 
Enviament Comunicació de procés electoral a tots els socis. 
 
Del 25 al 9 de juny – Junta Directiva 
 
Contactes per Postulacions i Cooptació. 
 
26 de maig - Comissió Permanent 
 
Preparació de la reunió de disponibles. 
Normes de presentació de Candidatures Conjuntes. 

Del 29 de maig al 2 de juny – Equip de gestió 

Enviament  de convocatòria de reunió de disponibles. 

9 de juny celebració de Reunió de disponibles – Junta Directiva 

(En funció del grau d’assoliment de resultats de la reunió, se’n pot 
convocar una altra pel 17 o 24 de juny) 

Del 10 al 15 de juny – Equip de gestió 

Convocatòria oficial d’Assemblea  Electoral. 
Normes de presentació de Candidatures Conjuntes. 
Mínima composició de 12 membres i màxima de 22. 
 
Del 15 al 30 de juny 

Termini de presentació de Candidatures Conjuntes. 

30 de juny – Enviament Candidatures a tots els socis 

15 de juliol –Celebració Assemblea Electoral 
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Del 15 de juliol a l’1 de setembre 

Celebració de reunió de la Junta Directiva. 
Nomenament de càrrecs. 
Traspàs de responsabilitats. 
Comunicació als socis de la composició de la Junta Directiva. 
Càrrecs, Vocalies i Responsabilitats. 


