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INTTRODUC
CCIÓ
Davaant el context social acttual, on la ssocietat és canviant
c
i on els avençços de tota mena
són cconstants, la nostra en
ntitat amb l’’objectiu de
e continuar garantint qque les perssones
estigguin al cen
ntre de la nostra accció, du a terme una revisió deel Codi Ètic de
l’orgaanització peer adaptar‐lo als nou teemps i per a que esdevvingui un maarc de referrència
del q
que volem ser,
s amb coherència am
mb la missió
ó, visió i elss nostres vaalors actualss i, en
defin
nitiva, asseggurar una bo
ona pràcticaa guiada pells nostres principis ètic s.
La Ju
unta Directivva de l’Asso
ociació ASPI D, considerra necessarii fer visible i explicitar quins
són eels valors qu
ue guien i orienten la taasca de la nostra
n
organ
nització acoord amb la nostra
n
missiió i objecttius fundaccionals. L’eexplicitació d’aquests valors ha de servir com
referrència i com
m a guia a l’hora d’oorientar acttituds, pren
ndre decisioons i interp
pretar
qüesstions ètiques relacionades amb la conductaa dels diferrents actorss que hi fo
ormen
part (socis/es, vo
oluntaris/ess i els/les prrofessionals).
uació de l’e ntitat, que es deriva dels
d seus p rincipis perr fixar
Es trracta del model d’actu
criteris i orientaacions pràctiques, tant per al funcionament in
ntern de l’eentitat com per a
la sevva activitat externa.

PREEÀMBULL
El Co
odi Ètic ens orienta sob
bre com ha de ser la manera de fe
er; determinna com ha de
d ser
la reelació dels/les professionals entrre si, així com
c
la relació amb lees personess que
ateneem, les famílies, els//les ciutadaans/es, les organitzacions i ambb la societaat en
geneeral.
L’Asssemblea General de Sòcis/es és la responsable de l’aprovvació del prresent Codi Ètic, i
és el Comitè Èttic a qui co
ompeteix vvetllar pel seu
s complim
ment i vigèència. Analittzarà,
e conflictess ètics a nivell
valorrarà i executarà la presa de decisions davant de
d’orgganització que
q sorgeixe
en en el si dde l’entitat i que estiguin relacionnats amb el Codi
Ètic.
L’Enttitat crearà Espais de Reflexió
R
en ÈÈtica amb la finalitat de
d que siguiin un espai per a
l’anàlisi i l’assesssorament sobre
s
qüesttions ètique
es assistenccials, i que eestaran al servei
s
munitat que
e forma paart de l’entitat (socis//es, usuariss/es de se
erveis,
de tota la com
familliars, profeessionals, voluntaris/ess) per tal de contrib
buir a mill orar la qu
ualitat
assisttencial.
Regu
ularment i/o
o amb caràccter anual e ls Espais de Reflexió en
n Ètica inforrmaran a la Junta
Direcctiva i/o al Comitè
C
Ètic sobre la sevva activitat i accions de
esenvolupaddes.
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IDEENTITAT D’ASPID
D
Missió actual (Pla Estratègicc 2017‐20200):
"Trebballem amb
b l’objectiu d’afavorir lla qualitat de vida de les personees, especiallment
aqueelles amb discapacitat
d
i/o situaciió de vulnerabilitat social; oferintt eines i su
uports
centrrats en la peersona i quee afavoreixeen el seu dessenvolupam
ment integraal".

L’Enttitat (formada per Junta Directiva, persones associades,
a
voluntaris/e
v
es i professiionals
d’ASPID) vetllarrà pel mantteniment d e les següe
ents funcions ja descrrites en els seus
estattuts:
a) Prromoure la integració i participacció de les persones
p
am
mb discapaacitat en tots els
àmbiits socials.
b) Du
ur a terme projectes i programes de coneixe
ement de le
es necessitaats dels perssones
amb discapacitaat per a la se
eva integracció a la socie
etat.
c) Faacilitar àmbits de discu
ussió social envers els problemes de totes lees personess amb
discaapacitat.
d) Affavorir el co
oneixement social de lees capacitatts de les persones ambb disminució
ó i les
manccances i barrreres que limiten el seeu desenvolupament.
e) Fo
omentar acttivitats envers les àreees més sign
nificatives per a la inteegració, com
m són
l’edu
ucació, el treeball, la salu
ut, els serveeis socials, l’’habitatge, l’accessibilittat, l’oci, l’e
esport
i la cu
ultura.
f) Pro
omoure la divulgació
d
en
e els mitjanns de comunicació de tots
t els projjectes i activitats
que rrealitzi l’associació.
g) Co
ooperar amb altres asssociacions dde personess amb disca
apacitat quee tinguin sim
milars
finaliitats, especiialment les de lesionatss medul∙larss.
h) M
Mantenir viees de contaccte permaneent amb less diferents administraci
a
ions públiqu
ues, a
fi i a efecte de presentar
p
prropostes quue suposin una
u millora per a la inteegració social de
les p
persones amb discapaacitat en ggeneral, aixxí com col∙laborar en l’elaboració de
mesu
ures i normees legislatives en les reespectius àm
mbits parlam
mentaris
i) Preestar serveis de naturaalesa social, sanitària, i//o laboral a persones aamb discapacitat
físicaa, sensorial, orgànica, in
ntel∙lectual,, sord‐cegue
esa, malaltia mental, aiixí com perssones
amb risc d’exclu
usió.
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Els vaalors:
Empaatia
Comunicació
Resp
pecte
Conffiança

Cap
pítols.
1.‐ Prrincipis generals de l’En
ntitat
2.‐ Reesponsabilittats de l’Enttitat enverss les persone
es sòcies i usuàries
u
3.‐ Reesponsabilittat de l’Entitat en vers els professiionals i volu
untaris
4.‐ Reesponsabilittats de l’Enttitat enverss la societat,, el tercer se
ector i proveeïdors
5.‐ Ell Comitè Ètic
6.‐ Ells Espais de Reflexió en
n Ètica a ASPPID
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CAPITOL 1
Prin
ncipis geenerals d’actuac
d
ció
L’Enttitat promo
ourà el dese
envolupameent integral de les perrsones ambb discapacitat i/o
amb vulnerabilittat social mitjançant
m
l’aacceptació dels princip
pis bàsics geenerals segü
üents,
els quals tindrà en compte i respectaràà en l’exerciici de la seva activitat:
1.1

AT I NO‐DISC
CRIMINACIÓ
Ó
IGUALTA

Entenem la iguaaltat com l’exigència dde tractar a tothom am
mb la mateiixa consideració,
consisteix en no
o discriminaar la personna per raó de
d sexe, eda
at, ètnia, crreences, llengua,
orien
ntació sexuaal, situació econòmica , limitacions físiques o psíquiquess. Així mate
eix, la
igualtat comporta vetllar per la pa rticipació i la igualtat d'oportu nitats entrre les
perso
ones, per tant, han de ser iggualment considerats
c
, valorats i afavoritss, els
comp
portamentss, aspiracion
ns i necessittats de totess les persones.
1.2

ACCEPTAC
CIÓ I RESPEC
CTE

L’Enttitat, en la seva activittat, ha de m
mantenir un
na actitud oberta,
o
cappaç d’acceptar la
diverrsitat de la societat que ens envvolta, i de respectar que altres pensin o actuïn
a
diferentment alss altres, sem
mpre i quan no atemptin contra els drets de lees personess.
1.3

DIGNITATT

La dignitat és el dret innat de
d les persoones a ser trractades de manera jussta i a recon
nèixer
umans.
la sevva vàlua en tant que hu
1.4

OMIA I AUTO
ODETERMINACIÓ
AUTONO

Tot éésser humàà té dret a prendre less seves prò
òpies decisio
ons i que aaquestes li siguin
s
respeectades, sempre i quan no interffereixin en els drets de
e la resta dde personess, a la
vegada assumint les conseq
qüències dee les mateixxes. Per tant, l’Entitat, en la seva tasca,
t
ha d’esdevenir un suport i no una suubstitució en la presa de decisionns, informant als
a intervenciió, dels obje
ectius
sociss/es i usuaris/es de les possibilitatss i dels límitts de la seva
que h
hom perseggueix, de less seves consseqüències i dels recurssos disponibbles.
1.5

INTIMITA
AT I CONFIDENCIALITATT

Tot éésser humà té dret a la seva pròpiaa intimitat i que l’Entita
at en faci unn ús respon
nsable
de laa informació obtinguda en la sevva activitat associativa
a, voluntàri a i professional,
manttenint la confidencial
c
itat de totta la inform
mació relaccionada am
mb la seva vida
perso
onal. Ha de ser una característica essencial de
d les relacions que s’eestableixen entre
l’Entitat i les perrsones associades, de lees usuàries dels serveiss i dels/les pprofessionals.
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1.6

PARTICIP
PACIÓ I INCLLUSIÓ

Tots els éssers humans pe
ertanyen a una comun
nitat concre
eta, en la qque tenen dret
d
a
participar plenaament en laa vida soci al i en la seva
s
organització, cerrcant els mitjans
adeq
quats per solucionar els
e problem
mes que elss afecten en
e l’organitzzació de laa vida
indivvidual i sociaal.
1.7

COMPETTÈNCIA

ents i la seva competènncia (entesaa com
L’Enttitat té el deeure de possar els seus coneixeme
la capacitat de realitzar una activitat dde manera correcta, amb afany dde millora i en la
n la seva aactivitat, uttilitzant de manera juusta, i sensse fer
cercaa de l’exceel∙lència) en
privillegis, els reecursos que
e li ofereix la societatt i en defin
nitiva, les ddiferents en
ntitats
públiiques.
La competènciaa requereixx formació continuad
da per a mantenir
m
ells coneixem
ments
ques i les acctituds ètiqu
ues adequades per a d esenvolupaar una
teòrics, les habillitats pràctiq
tascaa profession
nal.
1.8

RESPONSSABILITAT

La reesponsabilittat és la caapacitat d’uuna persona de ser la
a causa dells propis acctes i
assum
mir‐ne les conseqüènc
c
cies. Ser re sponsable vol
v dir have
er de respoondre davant els
altres de la pròp
pia conductaa.
1.9

TRANSPA
ARÈNCIA

La transparènciaa consisteixx en fer púbblica i accesssible la info
ormació neccessària sob
bre la
ue els grups d’interès hi puguin participar.
seva gestió, possibilitant qu
1.10 DRETS HUM
MANS
Resp
pectarà els drets
d
fonam
mentals delss individus i els grups reconeguts
r
en la Declaaració
Univeersal dels Drets
D
Human
ns, la Conveenció Internacional sob
bre els Dretss de les perssones
amb Discapacitaat i la Declaració Univversal dels Drets dels Infants, aixxí com els altres
acord
ds internaciionals que se’n
s derivenn.
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CAP
PÍTOL 2
Ressponsabilitats de
d l’Entiitat envvers les personnes sòcie
es i
usu
uàries
L’ateenció a les persones, individualm
ment o fam
miliarment, en grups o per interressos
comu
unitaris, són els subje
ectes prefeerencials de
e tota l’actuació de l’’entitat, i ha
h de
respo
ondre als seegüents aspectes:
2.1 TTotes les persones
p
sò
òcies i usuààries han de
d ser ateses amb intterès, dediccació,
equaanimitat i honestedat
h
professionaal, respectaant les seve
es diferènc ies individu
uals o
grupals.
2.2 Informarà a les person
nes sòcies i usuàries de
d les característiques del servei i dels
recurrsos disponibles, així co
om dels dreets i les obliggacions que comporta eel seu ús.
2.3 EEl treball prrofessional estarà al seervei de la persona, essdevenint a questa el nostre
n
centrre d’acció. S’informarà
S
a la personna i es faciliitarà els mittjans i supoorts oportun
ns per
a quee la personaa pugui decidir i deliberrar sobre els seus objecctius personnals.
2.4 EEl secret pro
ofessional és un valor i una garanttia per a la professió, aaixí com un dret i
un d
deure dels professiona
p
als i represeentants que
e constitueixen l’Entit at; un drett i un
deure que rom
manen fins i tot dessprés d’havver acabat la prestacció dels se
erveis
D
de dubtes
d
èticss relacionatts amb el secret profeessional, l’Entitat
profeessionals. Davant
dispo
osarà d’asseessors exterrns especia litzats així com
c
els Espais de Refleexió en Èticca per
determinar l’acttuació a emprendre en cada cas.
d
de les
l personees o organismes
2.5 LL’Entitat té la responssabilitat d’i ntervenir davant
comp
petents en casos d’abús, maltr actaments o abandon
nament dee persones amb
discaapacitat, o qualsevol
q
altra situació que atemp
pti contra els drets hum
mans. En aq
quests
casoss, es posaràà en coneixement delss Espais de Reflexió en Ètica i el CComitè d’Ètica de
l’Entitat per determinar l’acctuació a em
mprendre.
2.6 LL’Entitat establirà canalls, espais i pprocessos de participacció per partt de les perssones
atesees en els differents serveis desenvoolupats.
2.7 EEls/les proffessionals que
q
es tro bin davant d’una posssible situa ció de con
nflicte
d’interessos o bé coneguin d’aquestta situació en d’altress professionnals de l’entitat
(disp
posició d’un
n interès personal
p
o particular que pugui influencia r‐la a l'horra de
prendre una deecisió o acttuació en ll'acomplime
ent del seu
u càrrec i qque a la ve
egada
signiffica un perjudici envers els interesssos de l’En
ntitat), hauran de comuunicar‐ho davant
dels Comitè d’Èttica per determinar qu ina és l’actu
uació a emp
prendre.
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CAP
PÍTOL 3
La responssabilitat de l’Enttitat envvers els//les proofessionaals i
les personees volun
ntàries
Els/lees professio
onals de l’e
entitat i less persones voluntàriess actuaran d’acord am
mb la
missiió, assumin
nt, amb voluntat de s ervei, les responsabili
r
tats encom
manades, el qual
impliicarà:
3.1 LL’Entitat don
narà a conèixer els objeectius fundaacionals, la filosofia
f
de l’entitat i el Codi
Ètic i Documen
nts de Fun
ncionamentt Intern, als/les profe
essionals i als voluntaris i
volun
ntàries. A laa vegada afaavorint acci ons per a promoure
p
la cohesió i aafinitat en vers
v la
missiió de l’organització.
3.2 LL’Entitat veetllarà per millorar, d ia a dia, le
es condicions de trebball de tote
es les
perso
ones que la conformen, i procuurarà que aquest sigu
ui un espaii de creixe
ement
perso
onal.
3.3 L’Entitat facilitarà i promourà la formacció permanent i conntinuada als/les
a
v
s per al des envolupament de les seves funcioons.
profeessionals i voluntaris/e
3.4. L’Entitat veetllarà per a que als serveis que
e es preste
en siguin duuts a terme
e per
profeessionals am
mb la compe
etència nec essària i la qualificació
q
adequada.
3.5 LL’Entitat preeveurà i promourà meccanismes de
e participació dels/de lees professio
onals i
volun
ntaris/es, po
ossibilitant la informacció i els espais de comu
unicació alss diferents nivells
n
(Àreees, Departaments i Equ
uips de l’enttitat).
3.6 LL’Entitat veetllarà per a garantir la igualtatt d’oportun
nitats en eels processo
os de
seleccció, promo
oció i form
mació, prom
movent esp
pecialment la incorporració laboral de
perso
ones amb discapacitat
d
. Altramentt, incorporaarà la perspectiva de gèènere en laa seva
actuaació.
3.7 LL’Entitat ha de garantir, en tot mooment, la se
eguretat i els mitjans neecessaris pe
erquè
els/lees voluntaris/es puguin
n realitzar laa seva tasca amb les mà
àximes garaanties possib
bles.
3.8 LL’Entitat faccilitarà els mitjans
m
per a que els/les professio
onals i voluuntaris/es puguin
fer u
una correcta aplicació de la norm
mativa de protecció
p
de
d dades applicable en cada
mom
ment.
3.9 LL’organitzacció del trebaall que prom
mourà l’Enttitat s’organ
nitzarà a paartir de obje
ectius
específics orientats a la missió
m
de l’oorganització, i establintt processoss de treball amb
estàn
ndards i co
ontrols de qualitat
q
quee farà prevvaldre la millor atenci ó possible a les
perso
ones usuàries.
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3.10 L’Entitat vetllarà i fomentarà el treball inte
erdisciplinari dins dels ddiferents se
erveis,
incidint per a una bona coordinacióó interna i comunicació entre eels/les dife
erents
profeessionals i persones
p
voluntàries.

CAP
PÍTOL 4
Ressponsabilitats de
d l’entitat en
nvers laa socieetat, terrcer
secctor, adm
ministraccions i pproveïdo
ors
L’Enttitat contribuirà al desenvolupa ment integgral del co
ol∙lectiu dee persones amb
discaapacitat i/o vulnerabilitat social pper tal de respondre
r
adequadam
a
ment a les noves
n
demaandes que genera la societat. E ls objectiuss i la pràctica associattiva, volunttària i
profeessional han
n de ser objecte d’estu di, de reflexxió i d’anàlissis constantts.
4.1 L’Entitat prromourà el desenvoluupament de les persones amb discapacitaat i/o
vulneerabilitat so
ocial i la miillora de la seva qualittat de vida,, i a l’hora cooperarà en la
preveenció de lees desigualtats socialss i contribu
uirà a augm
mentar les oportunitats de
progrés de les persones, po
otenciant i rrespectant sempre
s
llurss drets.
4.2 LL’Entitat treeballarà per facilitar la participació
ó de les perrsones ambb discapacitat i/o
vulneerabilitat so
ocial en els diferents
d
àm
mbits de les comunitatss.
4.3 LL’Entitat do
onarà suporrt al desenvvolupamentt de lleis i polítiques que tendeixin a
millo
orar les con
ndicions so
ocioeconòm iques de laa societat en generall i especialment
aqueelles concrettes de les persones am
mb discapacitat.
4.4 LL’Entitat hau
urà de gene
erar consciè ncia social, entesa com
m el coneixeement que tenim
t
sobree l'estat dels altres membres qque integre
en la socie
etat. La coonsciència social
supo
osarà entendre les neccessitats dee l'altre i pretén
p
coop
perar a travvés de dife
erents
mecaanismes soccials.
4.5 L’Entitat denunciarà les causes socioecon
nòmiques que
q
generinn situacion
ns de
desiggualtat, marrginació i exxclusió soci al vers el col∙lectiu de persones aamb discapacitat
i/o vu
ulnerabilitatt social.
4.6 PPromourà les condicio
ons que foomentin el respecte a la diversiitat de culttures,
perso
ones i grupss, tot facilitaant la cohessió comunitària.
4.7 LL’entitat, co
om entitat del tercerr sector social, recone
eix l’heteroogeneïtat de
d les
entitats socials del nostre
e entorn. T enint en compte la convergènci
c
ia de finalitats i
caràccters d’aqu
uestes organitzacions, es farà ne
ecessari esttablir relaciions basade
es en
coop
peració i diàleg, fomenttant el trebaall en xarxa i actuant amb lleialtatt.
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4.8
L’Entitat treballarà conjuntam
ment amb administraccions públiqques i privvades,
recon
neixent la necessitat
n
d’’aquestes. LLes administracions finançadores nno han de ser
s un
facto
or condicion
nant que lim
miti la nostrra missió, per
p tant, paral∙lelamennt desenvolu
uparà
altres vies de fin
nançament propi per coomplir els se
eus fins.
4.9
L’Entitat disposarà de processsos d’adquisició de bé
éns i serveiss, transpare
ents i
sota criteris ob
bjectius i im
mparcials, pprocurant en
e la mesu
ura de la ppossible esstablir
relaccions amb proveïdors que treballinn amb valorss més prope
ers als nostrres.
4.10 Els membres de la Junta
J
Direc tiva d’ASPID
D que es trrobin davannt d’una possible
situació de confflicte d’interressos o bé coneguin d’aquesta
d
situació en dd’altres mem
mbres
de laa Junta Directiva de l’en
ntitat (dispoosició d’un interès perssonal o partticular que pugui
influeenciar‐la a l'hora de prendre una ddecisió o acctuació en l'acomplime nt del seu càrrec
c
i quee a la vegada significaa un perjuddici envers els interesssos de l’Enttitat), hauraan de
comu
unicar‐ho davant
d
dels Comitè d’Ètica pe
er determin
nar quina és l’actuacció a
emprendre i quee la personaa involucradda no particcipi en la pre
esa de decissió.
El prrocedimentt per la qu
ue es gestiionarà la existència
e
d’una
d
situa ció de con
nflicte
d’interessos serà segons la recollida enn l’annex de
el Codi ètic.

PÍTOL 5
CAP
El C
Comitè Ètic
È d’ASSPID
5.1 EEl Comitè Èticc d’ASPID éss un òrgan dee decisió i arrbitratge, priivat i indepe ndent, encarregat
de reesoldre els esscrits, conten
nciosos, confflictes i qualssevol altre accte elevat a ll’esmentat Comitè
C
que vetlla pel compliment dels princippis i criteris d'ètica de l’Associació de Paraplè
ègics i
Discapacitats Físiccs de Lleida (ASPID).
(

5.2 LLes funcionss són:
 Com a organisme
o
de
e defensa d e l’ètica asssociativa, de
efensarà les bones pràcttiques
associativves així com dels òrgans dde l’entitat
 El Comitèè pot pronunnciar‐se sobrre el contingut de qualseevol actuacióó que s’emprrengui
dins del camp asso
ociatiu o aafecti directtament o indirectamennt les pràcttiques
associativves
 Actuarà davant
d
de sittuacions de cconflicte d’in
nterès dins dels membress de l’organització
i/o Junta Directiva

5.3 EEl Comitè d’Ètica
d
dispo
osarà d’un reglament on s'estableixen les seeves funcions, la
comp
posició i meembres, i qu
uin serà el seeu funcionaament.
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CAP
PÍTOL 6
Els Espais de
d Reflexxió en Ètica a ASSPID
6.1 EEls Espais dee Reflexió en
n Ètica són uun espai consultiu de caràcter
c
mu ltidisciplinari per
a l’an
nàlisi, formaació i assesssorament soobre qüestiions ètiquess, estant al servei de to
ota la
comu
unitat que forma partt de l’entitaat (persone
es associades, usuaris//es dels se
erveis,
volun
ntaris/es, professionalss i familiarss) per tal de
e contribuir en la milloora de la qu
ualitat
assisttencial.
6.2 LLes funcionss:
 Fomentaar la formaació i la r eflexió èticca en la in
ntervenció professional de
l’organització
 Analitzarr i revisar els
e protocolls assistencials de l’entitat des d’’una perspe
ectiva
ètica
 Ajudar a analitzar caasos, assesssorar i facilittar el procé
és de delibeeració en la presa
de decissions en sittuacions dee conflicte ètic
è entre les personees implicade
es en
l’àmbit assistencial
a
6.3 EEls Espais dee Reflexió en
e Ètica dispposaran d’u
un reglamen
nt on s'estabbleixen les seves
funciions, la com
mposició i membres, i q uin serà el seu
s funcionament.
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AN
NNEX:
PROC
CEDIMENT D’ACTUACIÓ
D
Ó DAVANT CCONFLCITES D’INTERESSSOS DINS L’O
ORGANITZA
ACIÓ
Sego
ons la Llei 4/2008
4
relattiu a les Perrsones Juríd
diques (Llei d’Associacioons i Fundaacions
Catalanes), en el
e seu article
e 312‐9 defi neix el confflicte d’interrès:
quipara a interès pe
ersonal, a l’efecte d'apreciar
d
nflicte
“S'eq
l'existència d'un con
d'inteeressos, enttre les següents personnes:
a) En cas que es traccti d'una peersona física, el del cò
ònjuge, el dd'altres perssones
p vincles d'afectivitaat, el dels seus
amb qui s'estigui esspecialmentt vinculat per
parents en
n línia recta sense lim
mitació i en línia col∙la
ateral fins aal quart graau de
consanguinitat o el segon
s
d'afinnitat, i el de
e les persones jurídiquues en les quals
s'exerceixin funcions d'administrració o amb
b les quals es
e constitueeixi, directaament
o per mitjjà d'una pe
ersona inteerposada, una
u unitat de
d decisió, d'acord am
mb la
legislació mercantil.
m
b) En cas que es tracti d'una persona ju
urídica, el dels
d
seus aadministradors o
es entitats que forminn amb la maateixa
apoderats,, el dels soccis de contrrol i el de le
una unitat de decisió, d'acord am
mb la legislació mercanttil.”
Els m
membres de
d la Juntta Directivaa si s’escaau, haurien
n d'absteniir‐se d'assistir i
d'inteervenir en les delibe
eracions quue afectin a assumpte
es en els quals es trobin
t
interressats i, mo
olt particularment, en ttotes les relatives a la seva reeleccció o cessam
ment.
Es p
procurarà evitar les re
elacions i ooperacions comercialss entre la Associació i els
mem
mbres de la Junta Direcctiva o, si esscau, l'equip directiu. Quan existeeixin, haurie
en de
ser comunicades al Comitè Ètic i hauriien de ser aprovades pel mateix.
Procéés de comunicació:
a. Comuniicació: La persona
p
o ppersones qu
ue tinguin coneixemen
c
nt de la possible
existència d'un conflicte d'interèès propi o d'altre
d
mem
mbre de l'enntitat, haurie
en de
ortant a la veegada les proves
posar‐lo en coneixement del Pre sident de l'entitat, apo
nts necessaris per a veerificar si exxisteix o si podria
p
sem blar que exxisteix
o argumen
dit conflictte d'interès.
b. Determinació de si existeix o ppodria semblar que existeix un coonflicte d'intterès:
El Presiden
nt de l’entittat posarà een coneixem
ment del Co
omitè Ètic eel fet que se
e li ha
comunicatt, exposarà el cas ambb totes les dades possible i inclòss s'escoltaràà a la
persona in
nteressada. Posteriorm
ment aquesta persona abandonarrà la reunió
ó i es
discutirà i decidirà si es considdera que existeix o podria sembblar que exxisteix
aquesta sittuació de co
onflicte d'innterès.
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Procéés de presa de decision
ns:
El prrocés per a la presa de
d decisió, sempre es realitzarà en Comitè Ètic i seguirà la
següent metodo
ologia:
a. La perso
ona interesssada realitzzarà una pre
esentació exxposant less seves raon
ns per
a la contraactació o l'accord al que es pretén arribar.
a
Postteriorment aquesta persona
abandonarrà la reunió.
b. El Pressident del Comitè Èti c, a part dels
d
memb
bres d’aqueest òrgan podrà
p
convocar a la reunió
ó una o divverses perssones desinteressades per a proposar
alternativees a la transacció o contractaciió o la situ
uació que anés de l'opció
presentada per la perrsona intereessada.
c. Posterio
orment el Comitè
C
Èticc haurà de decidir si algunes de les alternaatives
propostes pot ser iggual o méss beneficio
osa que aquella que pot suposaar un
conflicte d'interès.
d
d. Si cap de
d les altern
natives proppostes millo
ora les cond
dicions de laa presentad
da per
la persona interessada s'haurà dee decidir pe
er majoria dels membrees desintere
essats
si se segueeix endavant amb la co ntractació o acord.
Incom
mpliment dee la política de Conflictee d'Interès:
a. Si el Co
omitè Ètic té
é coneixem
ment d'un possible inco
ompliment de la política de
conflicte d'interès
d
haurà d'inform
mar al mem
mbre sobre les raons pper a creure
e que
s'ha incom
mplert aquessta política i permetre a la persona
a afectada qque exposi el
e seu
punt de vissta sobre la situació.
b. Si, dessprés de l'anterior, eel Comitè Ètic decide
eix que noo s'ha segu
uit el
procedimeent adequatt o no s'haa informat d'un
d
confliccte d'interè s, ja sigui real
r
o
potencial, es prendraan les mesuures adequaades, poden
nt arribar a l'expulsió de la
e govern.
persona dee l'òrgan de

u i registre dels conflictes d'inteerès que es generin, el procés seguit i la seva
Arxiu
publiicació.
Les actes de
d les reunio
ons del Com
mitè Ètic, contindran:
a.Els nomss de totes les personees que han intervingutt des del coomençamen
nt del
procés amb un resum de les sevees intervenccions.
b.Les alterrnatives esttudiades a la transaccció o acord
d proposat per la persona
interessadaa.
c.Les raonss per les quaals s'ha dec idit continu
uar amb aqu
uesta transaacció o acord.
d.L'acord arribat
a
i la vo
otació final..
Anuaalment el Comitè
C
Ètic haurà de reevisar i emetre un informe que jjustifiqui qu
ue les
transsaccions, co
ontractacion
ns, acords, eetc. realitzats en els qu
uals s'ha prooduït o sem
mblava
que es podia produir un
n conflicte d'interès, encara es justifiquenn per les seves
cond
dicions beneficioses per
p a l'entiitat en detriment d'a
altres posssibilitats qu
ue no
supo
osarien confflicte d'interrès.

