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CRITERIS PER A REALITZACIÓ PROJECTES ENTRE ENTITATS I ECAS 

Enfocament general:  

� ECAS té una estratègia que es concreta en unes activitats centrals a 
impulsar que són d’interès general i prioritari de la federació en la que no 
es contempla la gestió de projectes amb les entitats; si bé és cert que 
fins ara no hi hagut experiències de gestió de projectes amb les entitats. 
Per a portar a terme aquestes disposa dels seus òrgans de treball i 
l’equip de persones contractades.  
 

� ECAS, a més a més, pot seguir una estratègia de creixement, 
posicionament i aportació de valor i utilitat a les seves entitats sòcies 
basada en esdevenir un paraigües i un potenciador d’iniciatives i 
projectes operatius portats a terme per aquestes. Amb aquesta 
estratègia pot aprofitar el talent, la motivació, el lideratge i la iniciativa 
dels seus socis que tinguin sinèrgies específiques amb la missió d’ECAS. 
D’aquesta manera es multiplica el valor que socis i federació es poden 
aportar mútuament. 

 
� ECAS està interessada en què es creïn el màxim nombre de precedents 

de projectes en xarxa i col·laboració. Però aquestes iniciatives han de ser 
sostenibles econòmicament i no poden representar un llastra per les 
activitats centrals de l’estratègia ja contemplades. 

 
� El fet de què ECAS impulsi i recolzi projectes té alguns riscos que per 

minimitzar-los evitar-los; cal contemplar uns criteris i sistemes de 
treball:  

 
a) el risc de tensions internes entre diferents socis que plantegin 

projectes antagònics o aliances parcials que es configurin 

b) el risc de que ECAS generi tensions en supervisar projectes dels 
propis socis que en són propietaris 

c) el risc d’un sobrecost organitzatiu en l’equip contractat o en els 
òrgans de govern d’ECAS que ens distregui de les activitats 
centrals de l’estratègia 

d) el risc de decebre o paralitzar iniciatives dels socis demanant 
garanties massa altes o amb procediments massa costosos de decisió 

 

Aquests criteris fa temps que s’han posat en comú, però davant les propostes de 
molts socis calia generar un criteri unitari sobre quins projectes es recolzarien i 
amb quin grau de garantia i seguiment.  
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Per aquest motiu ens plantegem un primer any de prova en base a uns criteris i 
procediment bàsic. Al cap d’un any es revisaran i enriquiran amb l’experiència.  

1. Es generarà un protocol simplificat i àgil de presa de decisions. Aquest es 
revisarà al cap de 12 mesos amb els aprenentatges generats. 

2. Cap projecte pot implicar costos organitzatius no contemplats per 
l’estructura existent d’ECAS. S’acordarà per tant; el cost del seguiment 
dins del projecte en el moment d’aprovar-lo. 

3. Els projectes han de tenir sinèrgies amb els valors i utilitats d’ECAS 
(evitar aquells projectes en què una entitat sòcia proposa a ECAS un rol  

4. purament instrumental). ECAS pot exercir com avalador de projectes que 
beneficiïn una part dels seus socis o una línia nova de futur pel sector. 

5. Els projectes aprovats no han d’entrar en competència directa amb 
l’activitat operativa d’entitats d’ECAS. Malgrat sempre hi ha un grau de 
competència; s’evitaran aquells projectes que  puguin considerar-se una 
competència molt directa i perjudicial. 

6. Contemplar un procediment d’informació prèvia a tots els socis 
mitjançant e-mail sobre el tipus d’iniciativa. Això ha de permetre als 
socis interessats mostrar el seu interès en afegir-s’hi o expressar les 
seves reserves o peticions d’informació sobre la proposta abans de ser 
llançada. Malgrat tot, cal contemplar que en alguns casos no hi haurà 
temps suficient per això i caldrà que s’assumeixi el risc de tirar-ho 
endavant per part de la presidenta. 

7. ECAS evitarà la gestió de serveis finalistes als usuaris que representarien 
un tipus d’activitat poc legítima per la federació i entraria en 
competència amb les seves entitats  

8. En els casos en que la presidenta tingui dubtes sobre si una proposta 
s’adequa als criteris establerts, pot convocar la comissió delegada, que 
estarà formada per la presidenta + 4 membres de junta directiva,  
anomenats tots ells per la pròpia junta directiva, per a prendre una 
decisió col·legiada. En qualsevol cas, sempre hi haurà una rendició de 
comptes a Junta Directiva a posteriori, que permeti durant el primer any 
afinar els criteris sense paralitzar excessivament iniciatives. 

La comissió delegada valorarà les propostes i decidirà sobre els requeriments que 
condicionen l’aprovació:   

a) els sistemes de seguiment i garantia de risc del projecte 
b) podrà establir condicions d’aliances internes 
c) requeriments tècnics sobre la viabilitat per ajustar el nivell de risc 
d) condicions de visibilitat de logos d’ECAS i les entitat 

9. En cas de que arrel d’un projecte es donin conflictes d’interessos entre 
socis o risc de tensions es primarà el consens entre les entitats que 
hagin mostrat interès en el projecte, tant a favor com en contra. 

Malgrat tot, cal recordar que amb aquest model de projectes es vol primar la 
iniciativa de socis o grups de socis, no fer iniciatives necessàriament de conjunt 
de tots els socis d’ECAS. 

10. Preferentment durant el primer any ECAS evitarà presentar-se a una 
licitació com a titular; potenciant els projectes que donin servei a les 
entitats membres. 

11.  Preferentment durant el primer any es potenciaran projectes que 
estiguin alineats amb el pla estratègic d’ECAS. 
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12. Es contractarà un seguiment extern independent sobre l’execució, el 
pressupost i la planificació d’un projecte; quan calgui; que es pactarà en 
funció del nivell de risc i anirà contemplat en els costos de gestió del 
projecte. Aquesta fórmula de seguiment i auditoria externa rendirà 
comptes al gerent i a la junta directiva si calgués. 

13.  Tant l’equip professional d’ECAS com les persones dels òrgans de treball 
que tinguin accés a la informació sobre els projectes que presentin les 
entitats es comprometen a respectar la propietat intel·lectual dels 
mateixos i a no fer un mal ús de la informació.    

Quadre sinòptic circuit:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta aprovada en Junta Directiva i subjecta a continuar sent desenvolupada i 
debatuda consensuadament amb la finalitat d’elaborar-la sota un ventall més ampli del criteris 
d’aplicació d’acord amb les finalitats i a les línies estratègiques d'ECAS i a ser revalidada 
transcorregut un any. 

 
Barcelona, 8 d’octubre de 2009 
 
 

Recepció demanada- Gerència 

Filtre - Presidència SI 

Comunicació 
al soci 

Comissió Delegada 
(8 dies per decisió 

col.legiada) 

SI NO 

Inici projecte 

Rebuig 
del 
projecte 


