
INTRODUCCIÓ AL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LES COMISSIONS DE 
ECAS. 
 
TIPOLOGIA DE COMISSIONS A ECAS 
 
La definició general d'una Comissió dins d'ECAS consta de adequada iniciativa, legitimitat 
representativa i concreció de propostes (d'objectius, de metodologia i de calendari). 
 
Considerem Comissions en aquest reglament, tots els grups que realitzen tasques de forma 
continuada, però podem distingir vàries tipologies ben diferenciades. Per una banda les COMISSIONS 
ORGÀNIQUES, que son els òrgans de govern i estan reglamentades principalment en el mateixos 
estatuts com ; Assemblea General, Junta Directiva i Comissió Permanent així com COMISSIONS DE 
TREBALL d'aquests mateixos òrgans. I per l'altre banda les COMISSIONS D'ÀMBIT auto definit, més o 
menys específicament, segons criteris d'interès comú i les COMISSIONS PER OBJECTIU. 

PROCÉS DE CONSTITUCIÓ. 
 
   .-    Proposta dirigida a Comissió Permanent 
   .-    Resposta positiva de Comissió Permanent  
   .-    Comunicació a tots els socis - membres ECAS 
   .-    Recepció de manifestacions de interès de participació 
   .-    Convocatòria de constitució 
   .-    Celebració de la reunió constitutiva 
   .-    Aprovació d'Objectius - Metodologia - Calendarització. 
   .-    Nomenament de funcions i responsabilitats 
   .-    Inici normalitzat de les activitats 

COMPROMÍS DELS PARTICIPANTS 
 
Accepten actuar en un context institucional com a persones i entitats , amb compromís de 
continuïtat, assumint la diversitat i aportant informació, opinió, coneixement i especialització, podent 
ostentar delegacions formals i representació legal, quant s'escaigui. 
 
Tenen el dret de participar i d'ésser convocats, amb antelació adequada, pel canal correcte, amb 
informació del temari i detalls de lloc, data, durada prevista de les reunions.  
 
S'imposen a si mateixos, la concreció dels acords, la traçabilitat  que permeti el seguiment dels 
mateixos, la operativitat en l'assumpció voluntària de compromisos que perfeccionin els acords, la 
implicació activa en la distribució de tasques i en l'exercici de funcions (coordinació, enllaç, secretari 
d'actes, moderació dels debats), la assistència continuada i puntualitat respectuosa en començar i en 
acabar.  

CONDICIONS DE FORMALITZACIÓ, REPRESENTATIVITAT I SUPORT. 
 
La formalització i estructura de les actes, i documents resultants i altres productes de les activitats, han 
de observar criteris de transparència, publicitat, traçabilitat d'autoria, auto referència, disponibilitat i 
comunicació activa, tant interna com externa, actualització, facilitant així el seguiment interessat de 
tothom. Tot això, conjuntament amb el calendari de reunions, el cronograma de fites i resultats previstos, 
son instruments eficaços per garantir la qualitat de la participació.  
 
El reglament instrumenta mecanismes per vetllar la, sempre desitjable, coherència i cohesió entre els 
àmbits auto definits, permetent així a ECAS d'oferir a les Comissions,  l'assumpció ordinària de la 
representativitat interna dels acords i posicions, que les Comissions produeixin. Preveient, no obstant, 
procediments per resoldre el possible conflicte.  
 
També es regula la representativitat externa d'aquests acords, definint les funcions de portaveu de les 
Comissions, quan les circumstàncies de relació externa (comunicacions escrites, entrevistes, actes i 
esdeveniments) ho reclamin.  
 
ECAS ofereix també, a les Comissions, el suport administratiu i infraestructural propi, amb els límits, 
procediments i criteris adients, preveient la priorització de tasques, les circumstàncies excepcionals, i 
ordenant la possible aportació de suport administratiu proveït per les pròpies entitats membres. 


