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1. Inttroducció
L'objectiu d'aqu
uesta polític
ca és estab
blir el sistem
ma per a la
a gestió dee denúncies
s que
meti identificcar conducttes irregula rs dins d’ASPID, a més
m de perrmetre identificar
perm
e l’entitat.
àreess de millora
a en la gestiió interna de
Per a això, s'ha
abilitaran ca
anals per a l'enviamentt de les den
núncies quee podran uttilitzar
tots els grups d'interès:
d
professional
p
ls i volunta
aris, donantts, beneficiaaris, proveïïdors,
etc.
m
l'estat il·leggal, irregular o
Es cconsidera que una denúncia implica manifestar
incon
nvenient de
e qualsevol acció duta a terme perr ASPID.
2. Prrincipis
Acce
essibilitat: el canal de
d comuniccació serà clar i de fàcil accéss, a través d'un
formulari establert amb aq
questa final itat i que serà
s
públic a través dee la pàgina
a web
SPID:
d’AS
httpss://aspid.catt/ca/p/assoc
ciacio-aspid
d/transparen
ncia-i-bones
s-practiquess-aspid-2-5
Tran
nsparència: aquesta política
p
serà
à pública, així
a com el correu eleectrònic esta
ablert
com a mitjà de
e comunicac
ció. S'inform
marà els grrups d'interrès de l'exisstència d'aquest
al de denúnccies.
cana
Bona
a fe: les denúncies
d
es
e podran/n
no es podrran realitzar de maneera anònima
a. No
obsta
ant això, pe
er a poder realitzar
r
un seguiment adequat, se
s sol·licitarrà informaciió per
a contactar amb
b el denunc
ciant, sent d
alitzar
decisió del denunciantt proporcionnar-la o rea
enuncia de manera
m
anò
ònima
la de
En e
el cas que la denúncia
a no sigui a
anònima, AS
SPID es compromet a no prendre
e cap
mesu
ura disciplin
nària ni acciió legal con
ntra l'emisso
or d'una den
núncia de bbona fe.
ASPID es reserrva el dret d'emprendr
d
re accions legals o disciplinàries ccontra quallsevol
emplleat o mem
mbre de l'òrrgan de govvern de la Fundació/A
Associació qque prengu
ui una
repre
esàlia contra l'emissor d'una denú
úncia de bon
na fe.
Conffidencialita
at: la identtitat de la persona que
q
realitzi la comunnicació tind
drà la
conssideració d''informació confidenciial i no po
odrà ser comunicada
c
a sense ell seu
conssentiment. No
N obstant això,
a
les da
ades de les persones que
q efectuïnn la comuniicació
podra
an ser facilitats tant a les autorita
ats administtratives com
m a les judiccials sempre
e que
fossin requerits a conseqü
üència de q
qualsevol procedimen
p
t derivat dee l'objecte de la
úncia. Aque
esta cessió de les dad
des a les autoritats ad
dministrativees o judicia
als es
denú
realittzarà semprre donant ple
p complime
ent a la legislació LOP
PD.

ea:
Áre
Òrg
gans
Gov
vern
Procedim
ment:
CAN
NAL DE DE
ENÚNCIES

a creació:
Data
de 01/0
07/2020
Cod
di
PG--14

Data revisió:
r

MANU
UAL
PROCEDIMENTS
S
GENERALS

Elabo
orat per:
Pàg 1 de 3
Junta
a
Directivva
ASPID
D

Obje
ectivitat i im
mparcialita
at: una vega
ada rebuda una denúncia, es garaantirà el dre
et a la
intim
mitat, a la defensa i a la pressumpció d'iinnocència de les peersones ob
bjecte
d'aqu
uesta.
L'òrg
gan de gove
ern nomena en la Jun
nta directiva
a celebrada
a el dia 11//11/2020 del Sr.
Antoni Montardiit (Secretari de Junta D
Directiva) qui s’encarre
egarà de la gestió del canal
enúncies.
de de
En e
el cas que alguna
a
de les denúnciies rebudes
s pugui sup
posar un coonflicte d'intterès,
aque
estes per acord
a
de ju
unta podra
an delegar-les a altres membress de l'òrga
an de
gove
ern. Les pe
ersones des
signades p
per a la ge
estió de les
s denúnciess ostentara
an un
càrre
ec diferent al
a de Presid
dent o Treso
orer de la Fundació.
En e
el cas que
e la gestió sigui exte rna, s'establiran clara
ament els processos i les
perso
ones o instiitucions invo
olucrades.
Eficiiència: la trramitació de
e totes les ssol·licituds es
e realitzarà
à com més aviat millorr . No
obsta
ant això, ASPID
A
es re
eserva el d
dret a no emetre
e
una resposta een els següents
caso
os:
a. So
ol·licituds de
d dades de
d caràcterr confidenc
cial: en el cas
c de dadees regulade
es per
lleis o que afecctin acords privats que
e exigeixen la protecciió de les peersones i de
d les
olucrades.
instittucions invo
b. So
ol·licituds malicioses
s que vuln
nerin clara
ament el criteri
c
de b
bona fe pe
er ser
irresp
pectuoses pel seu con
ntingut o la seva forma
a. Quan hi hagi raonss o indicis que
q la
comu
unicació s'h
ha presenta
at de mala ffe, es deses
stimarà el seu
s seguim
ment i s'inforrmarà
l'emissor dels motius
m
de la desestimacció.
ASPID es reservva llavors el
e dret a pre
endre mesurres disciplin
nàries o d'unna altra índole.

3. Prrocedimentt
A. Ac
ccés:
ASPID habilitarà
à un correu
u electrònicc i un formu
ulari visible en la pàginna web, per a la
recep
pció de de
enúncies. A aquest co
orreu electrrònic tindran accés exxclusivamen
nt les
perso
ones designades per l'òrgan de govern perr a la gestió
ó de les deenúncies, qu
ue es
comp
prometen a tractar de manera
m
con
nfidencial la
a informació
ó rebuda.
transsparencia@aspid.cat
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B. Anàlisi i resolució:
a. L
Les persone
es designad
des per l'òrrgan de gov
vern per a la gestió dde les denú
úncies
reben els corrreus electrò
ònics i envvien aquelles sol·licittuds d'inforrmació o altres
qüesstions que no
n siguin de
enúncies al departamen
nt d'adminis
stració oporrtuns d’ASP
PID
b. En
n el cas de les denúnciies:
- Less persones designade
es per l'òrg an de gove
ern s'encarrregaran dee dur a term
me la
recerrca sobre la
a denúncia rebuda, pe
er al que podran
p
entre
evistar a quuantes pers
sones
conssiderin de re
ellevància per a prendrre una decis
sió objectiva
a.
- El tràmit de recerca inclourà se
empre una entrevista privada aamb la persona
osadament responsable
r
e de la cond
ducta denunciada.
supo
- Un
na vegada duta a terme la reccerca, es realitzarà
r
un
u breu infforme sobre les
concclusions. Aq
quest inform
me es posa
arà en cone
eixement de l'òrgan dde govern, de la
Direccció de ASP
PID I de la persona qu
ue va realitz
zar la denúncia en el ccas que aquesta
no ha
agués estatt anònima.
- Una
a vegada re
ealitzat aqu
uest informe
e, es podran
n imposar les mesuress disciplinàries o
sanccions adequ
uades. En els casos q
que siguin constitutius
s de delictee, es posarà en
cone
eixement de
e les autorita
ats.
- La tramitació de
d totes les
s sol·licitudss es realitz
zarà com més aviat miillor, establiint un
d 30 dies per a dona
ar resposta a aquestes. Si per aalguna raó no
n es
termini màxim de
ués enviar resposta en aquestt termini, s'informarà l'interessaat que la seva
pogu
sol·licitud està en
e curs i se li oferirà un
n nou termin
ni.

nformació: es realitza
arà un regis
stre amb les denúnciees rebudes en el
Gesttió de la in
qual figuri el cod
di assignat a la denúnccia, la data de recepció
ó, la informaació conting
guda i
ata de respo
osta així com
m qualsevo
ol seguiment posterior. .
la da

