
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

Text original Text modificat Justificació 
CAPÍTOL III. LA COMISIÓ DE GESTIÓ DE 
L’ÀREA 

CAPÍTOL III. LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE 
L’ÀREA 
 

Correcció ortogràfica 

Article 14. Composició 
La Comissió de Gestió és troba constituïda per un 
mínim de tres membres, escollits per l’Assemblea 
Territorial o Sectorial de l’Àrea d’entre els socis que 
es presentin, mitjançant votació secreta.  
Les Cooperatives sòcies de l’Àrea que es presentin a 
l’elecció per ser membres de la Comissió de Gestió, 
hauran de presentar, la persona física designada 
per tal de representar a la cooperativa en l’exercici 
del càrrec. Una mateixa Cooperativa no podrà tenir 
mes d’un membre en la Comissió de Gestió. 

Article 14. Composició 
La Comissió de Gestió és troba constituïda per un 
mínim de tres membres, escollits per l’Assemblea 
Territorial o Sectorial de l’Àrea d’entre les persones  
sòcies que es presentin, mitjançant votació secreta. 
Les Cooperatives sòcies de l’Àrea que es presentin a 
l’elecció per ser membres de la Comissió de Gestió 
hauran de presentar la persona física designada per 
tal de representar a la cooperativa en l’exercici del 
càrrec. Una mateixa Cooperativa no podrà tenir 
mes d’un membre en la Comissió de Gestió. 
La composició de la Comissió de Gestió ha de  
tendir a garantir la paritat entre homes i dones, així 
com a complir els altres criteris de diversitat 
recollits al darrer paràgraf de l’article 3 dels 
Estatuts socials.  
 

Com a transposició de pla d’igualtat i a 
més s’afegeix un paràgraf relatiu al 
compromís de complir amb els criteris de 
paritat i diversitat previstos als Estatuts 
socials. 

Article 15. Mandat. Funcionament 
Els membres de la Comissió de Gestió exerceixen el 
seu càrrec durant un període de dos anys. 
La Comissió de Gestió és reunirà ordinàriament un 
cop cada tres mesos, i extraordinàriament sempre 
que ho sol·liciti la meitat més un dels seus 
membres. 
Les deliberacions de la Comissió de Gestió tant sols 
seran valides si assisteixen a la reunió mes de la 

Article 15. Mandat. Funcionament 
Els membres de la Comissió de Gestió exerceixen el 
seu càrrec durant un període de quatre anys. 
La Comissió de Gestió és reunirà ordinàriament, 
com a mínim, un cop cada tres mesos, i 
extraordinàriament sempre que ho sol·liciti la 
meitat més un dels seus membres. 
Les deliberacions de la Comissió de Gestió tant sols 
seran valides si assisteixen a la reunió mes de la 

S’afegeixi aquesta indicació, per tal que es 
pugui reunir tantes vegades com consideri 
oportú, però com a mínim amb caràcter 
ordinari, un cop cada tres mesos.  



 

meitat dels seus membres. 
 
Els acords s’adoptaran per majoria simple dels 
membres de la Comissió de Gestió. 

meitat dels seus membres. 
Els acords s’adoptaran per majoria simple dels 
membres de la Comissió de Gestió. 

Article 16. Competències 
La Comissió de Gestió té les facultats següents:  
a) Elaborar anualment el Pla d’Activitat. 
 b) Executar i desenvolupar el Pla d’Activitat 

Article 16. Competències 
La Comissió de Gestió té les facultats següents: 
a) Elaborar anualment el Pla d’Activitat que haurà 
d’estar alineat amb el pla de treball de la Federació. 
b) Executar i desenvolupar el Pla d’Activitat de 
manera coordinada amb l’execució i 
desenvolupament del pla de treball de la Federació 
dutes a terme pel Consell Rector. 
 

S’amplia el redactat original per 
incorporar la necessitat de coordinar el 
pla d’Activitats amb el Pla de treball 
general de la Federació que s’aprovi. 

Article 17. Representació en el Consell Rector 
de la Federació 
El Comitè de Gestió, escollirà d’entre els membres 
un representant per formar part del Consell Rector 
de la Federació, que haurà d’ésser aprovat i escollit 
per l’Assemblea General de la Federació. 
Una vegada formi part del Consell Rector de la 
Federació serà el representant de la federació a 
l’àrea. 

Article 17. Representació en el Consell Rector 
de la Federació. 
El Comitè de Gestió, escollirà d’entre els membres 
un representant per formar part del Consell Rector 
de la Federació, que haurà d’ésser aprovat i escollit 
per l’Assemblea General de la Federació. 
Excepcionalment, i per una motivació degudament 
argumentada per part dels òrgans de govern de 
l’àrea afectada, el consell rector podrà autoritzar 
que una àrea pugui tenir dos membres en el consell 
rector, atenent la possibilitat de co-representació. 
En aquests casos, aquests dos membres només 
tindran un sol vot. En el cas que s’opti per la co-
representació, es garantirà la paritat. 

En el RRI es proposa incorporar la 
possibilitat de la co-representació en tant 
aquest òrgan legalment no té 
representació davant tercers, i en tot cas, 
la representació dela Federació recaurà 
sempre sobre el Consell Rector o en qui 
aquest autoritzi.   

Article 19. Finançament econòmic 
El Pla d’Activitat de l’Àrea Territorial o Sectorial es 
finançarà, a través del Pressupost Ordinari de la 
Federació i a través de quotes especials, aprovades 
per l’Assemblea de la Federació, a proposta del 
Consell Rector. 

Article 19. Finançament econòmic 
El Pla d’Activitat de l’Àrea Territorial o Sectorial es 
finançarà, a través del Pressupost Ordinari de la 
Federació i a través de quotes especials, aprovades 
per l’Assemblea de la Federació, a proposta del 
Consell Rector. 
Cada any l’Àrea presentarà al Consell Rector el 

S’amplia el redactat original per 
incorporar la necessitat de coordinar el 
Pressupost econòmic necessàries pel 
desenvolupament de l’Àrea Territorial o 
Sectorial amb el Pressupost general de la 
Federació que s’aprovi. El pressupost 
general contemplarà les partides 



 

pressupost necessari per desenvolupar el Pla 
d’Activitat aprovat per l’Àrea, el qual haurà de ser 
aprovat pel Consell Rector, en funció de les 
disponibilitats pressupostàries generals de 
l’exercici.  
En tot cas, el pressupost general de la Federació 
haurà de contemplar partides especialment 
destinades a la respectiva Àrea territorial o 
Sectorial. 
En el cas que el pressupost ordinari de la Federació 
no pugui cobrir les despeses, l’Àrea podrà buscar 
finançament complementari que proposarà al 
Consell Rector per tal que la Federació l’incorpori 
al pressupost.  
El finançament així obtingut serà destinació 
exclusivament a l’Àrea Territorial o Sectorial 
corresponent. 

corresponents a l’Àrea Territorial o 
Sectorial. S’obre la possibilitat a que en 
cas que no sigui suficient el pressupost 
ordinari, es pugui cercar altres fonts de 
recursos, subjectes en tot cas, a 
l’aprovació del Consell Rector per la 
incorporació al pressupost. 

 


