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GUIA	DE	FUNCIONAMENT	DE	LES	COMISSIONS	DEL	COLPIS	
	

	

1. Definició	

Les	comissions	de	treball	es	troben	regulades	en	els	articles	51	i	52	dels	Estatuts	del	Col·legi	
de	 Politòlegs	 i	 Sociòlegs	 de	 Catalunya	 com	 a	 espai	 d’implicació	 dels	 membres	 del	 Colpis.	
Tenen	caràcter	territorial	i	sectorial	i	es	troben	coordinades	per	una	persona	designada	per	
la	Junta	de	Govern.		

El	nombre	és	flexible	en	funció	de	les	necessitats	i	interessos	dels	col·legiats	i	col·legiades.		

S’obriran	nous	grups	en	àmbits	clarament	no	relacionats	amb	els	ja	existents	si	el	nombre	de	
col·legiats/des	interessats	ho	justifica,	però	caldrà	evitar	problemes	de	governança	si	el	seu	
nombre	és	excessiu.	

	

2. Estructura	

1- Flexible:	 són	 grups	 funcionals,	 no	 orgànics,	 de	 forma	 que	 cadascú	 participa	 en	 cada	
moment	en	el	 grup	que	 consideri	 convenient	en	 funció	del	 seu	 interès.	Cada	 comissió	
tindrà	un	coordinador/a	o	persona	responsable,	que	serà	qui	la	dinamitzi	 i	faci	de	pont	
entre	les	comissions	i	la	Junta	de	Govern.	

2- Col·laborativa:	quan	convingui,	treball	per	projectes	que	involucrin	diverses	comissions	
(especialment	un	sectorial	+	un	territorial,	dos	sectorials	etc).		

3- Creixement	 fractal:	 quan	 el	 grup	 sigui	 excessivament	 gran	 o	 perquè	 sigui	 oportú,	
organitzar	subgrups	especialitzats	 (un	exemple	podria	ser	el	grup	de	govern	obert	dins	
de	 la	 comissió	 de	 gestió	 pública).	 La	 persona	 responsable	 de	 la	 comissió	 serà	 la	
responsable	de	la	seva	coordinació.	

	

3. Composició		

Com	a	norma	general,	només	poden	formar	part	de	les	comissions	les	persones	col·legiades.	
De	manera	excepcional,	el/la	responsable	de	 la	comissió	pot	admetre	altres	persones	que,	
per	la	seva	experiència,	trajectòria	o	altres	aspectes	destacables,	resulti	de	l’interès	per	a	la	
comissió	i	per	al	Col·legi	de	Politòlegs	i	Sociòlegs	de	Catalunya.		

	

4. Funcionament	intern	

Les	 comissions	 comptaran	 almenys	 amb	 un	 canal	 de	 comunicació	 interna	 permanent	
(WhatsApp	o	similar)	 i	amb	reunions	regulars,	que	podran	ser	presencials,	semi	presencials	
i/o	virtuals.	
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5. Funcions	

1- Activar	els	col·legiats/des	que	tinguin	interès	en	la	temàtica	de	les	diferents	comissions	i	
acollir-ne	les	noves	incorporacions.		

2- Projectar	 socialment	 el	 Colpis:	 relacionar-se	 amb	 responsables	 institucionals,	
representar	 el	 Colpis	 en	 espais	 i	 processos	 de	 participació,	 participar	 en	 plataformes	 i	
xarxes,	preparar	posicionaments...	

3- Dinamitzar	el	Colpis:	pensar	 i	dissenyar	actes	 i	cursos	de	formació	propis	o	compartits,	
donar	a	conèixer	actes	d’altres	i	informacions	rellevants	per	a	difondre	per	l’Infocolpis	i	
les	xarxes	socials,	descentralitzar	l’activitat	del	Colpis...	

4- Promocionar	els	nostres	col·legiats/des:	localitzar	ràpidament	experts	per	a	mitjans	de	
comunicació,	per	a	docència,	per	a	projectes...	

	

6. Recursos	

1- Les	 comissions	 actualment	 no	 poden	 generar	 despeses	 a	 càrrec	 del	 pressupost	 del	
Colpis,	 llevat	 d'urgències	 degudament	 justificades	 i	 amb	 l'acord	 previ	 de	 la	 Junta	 de	
Govern.	

2- Les	 comissions	 poden	 comptar	 amb	 ingressos	 alternatius,	 com	 ara	 l’esponsorització,	
autofinançament	(exemple	sopars),	etc.	per	a	desenvolupar	les	seves	activitats.		

3- En	les	activitats	compartides	amb	altres	entitats,	cercar	la	cooperació	amb	aquelles	que	
tenen	 recursos	 complementaris:	 per	 exemple	 l’ICPS,	 la	 Fundació	 “la	 Caixa”	o	 l’Ateneu	
Barcelonès	disposen	d’infraestructura	pròpia.	

4- Descentralitzar	l’activitat	amb	la	col·laboració	d’institucions	locals	interessades.	
5- Cada	 comissió	 disposa	de	una	carpeta	d’ús	 compartit	 al	 núvol,	 per	 tal	 de	poder	 tenir	

tota	la	documentació	en	xarxa.	En	tindran	accés	els	membres	de	cada	comissió.	
6- Les	comissions	poden	fer	ús	de	les	xarxes	socials	i/o	crear	una	comunitat	específica	per	

transmetre	 coneixement	 politològic	 i	 sociològic	 en	 l’àmbit	 de	 cada	 grup	 que	 aporti	
contingut	i	valor	afegit.				

	

7. Pla	de	treball		

De	conformitat	amb	els	acords	aprovats	per	 la	 Junta	de	Govern	de	15	de	 juny	de	2017,	es	
van	establir	el	següent:	

1. Elaboració	 d’una	 breu	 programació	 amb	 l’estratègia	 d’inici	 (exploració	 línies	
d’actuació	 prioritària,	 calendari	 de	 primeres	 actuacions,	 objectius	 a	 un	 any	 vista,	
etc.).	

2. Actuacions	per	al	primer	contacte	amb	els	col·legiats/des	interessats.	
3. Actuacions	per	a	donar	a	conèixer	el	Colpis	entre	el	sector	/	 territori	 (organismes	 i	

entitats	a	qui	contactar.)	
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8. Coordinació	i	supervisió	

Els	grups	funcionen	de	forma	autònoma,	si	bé:	

1. L’activitat	dels	grups	serà	coordinada	i	supervisada	per	la	Junta	de	Govern.	
2. Tota	activitat	pública	o	posicionament	haurà	de	ser	aprovat	prèviament	per	la	Junta	

de	Govern.	
	

Cada	comissió	elevarà	a	la	Junta	de	Govern	a	final	de	cada	any	natural	una	memòria	de	tota	
la	 activitat	 que	 s’hagi	 desenvolupat	 en	 el	 si	 de	 cada	 comissió,	 per	 tal	 que	 s’inclogui	 en	 la	
memòria	anual	del	Col·legi	de	Politòlegs	i	Sociòlegs	de	Catalunya.		

	


