	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

Grup de Treball per a l’elaboració d’un nou reglament de l’OIDP

Antecedents:
Durant l'última sessió interna de membres de l’OIDP s'ha arribat a la conclusió que calia
redactar un nou reglament intern de l'organització ja que hi havia diversos aspectes per definir
millor.

Objectiu:
Redactar un nou reglament intern de l’OIDP que defineixi més clarament els objectius, drets i
deures dels membres de l’organització, organs de direcció, presa de decisions, accions a seguir.

Metodologia:

Convocatòria i tancament de la composició del grup de treball: S’envia la convocatòria als
membres de l’OIDP perquè s’inscriguin al grup de treball.
“Pluja de idees”: la primera fase serà una pluja d’idees i aportacions per part dels membres del
grup. Els participants proposaran qualsevol idea, contingut, exemple o altre contingut que seran
recollits en un document. A partir d’aquestes idees es redacatarà una primera estructura de
document
Redacció del primer esborrany: Serà una estructura amb els punts principals del futur
reglament i es començaran a escriure els articles. Un cop estigui redactat aquest esborrany es
distrubuira entre els membres del grup perquè realitzin esmenes a aquest text.
A partir de l’estructura inicial i de les esmenes es redactarà de forma més precisa l’articulat del
reglament . I de nou es posarà a disposició dels membres del grup perquè el revisin i facin les
esmenes pertinents.
Un cop es redacti el reglament definitiu es traduirà en les llengües oficials de l’OIDP i s’enviaria
als membres de l’OIDP per a la seva aprovació durant la propera sessió interna de l’OIDP.
Finals Març: Reunió Interna OIDP à aprovació del Reglament

	
  
	
  
Calendari:

	
  
	
  

Setembre 2014: convocatòria i tancament de la composició del grup de treball
Octubre: “Pluja de idees”
Novembre: Redacció del primer esborrany
Desembre Discussió sobre el primer esborrany
Gener: El·laboració del document definitiu
Febrer: Esmenes definitives
Març:Document final – traduccions
Finals Març: Sessió Interna OIDP ! aprovació del Reglament

	
  
	
  

