CODI ÈTIC
I.

INTRODUCCIÓ

Per a la Fundació Pere Suñé, el comportament ètic és un dels pilars indispensables que ha de regir les
relacions tant internes com externes. Aquest Codi Ètic constitueix una declaració dels valors i els principis
que inspiren l'actuació de la Fundació Pere Suñé i que, de la mateixa manera, regiran el comportament de
totes les persones que integren la Fundació Hospitalet Atletisme els objectius del present Codi, hi ha:

▪

Definir els models i pautes de comportament professional, ètic i responsable que han de guiar
totes les persones que conformen la fundació en l'exercici de la seva activitat dins la fundació i
en les relacions amb tercers externs (clients, proveïdors, l'Administració Pública, autoritats, etc.);

▪

Prevenir la comissió d'actuacions illícites per part de les persones obligades per aquest Codi a
l'exercici de la seva activitat; i

▪

Establir els mecanismes de seguiment i control necessaris per garantir-ne el compliment.Totes
les persones que formen part de la fundació han de conèixer i complir els principis de
comportament que es recullen en aquest Codi, així com les normes i els procediments de la
fundació que els desenvolupen.

II.

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les disposicions que conté aquest Codi són aplicables per a totes les persones que formen part de la
fundació i, més concretament:

▪

al seu personal directiu

▪

tots els seus volutnaris

La fundació tindrà en compte, com a criteri de selecció de voluntaris o professionals externs, l'assumpció
per part d'aquests de valors, principis i criteris organitzatius similars als que conté aquest Codi.

III. ELS VALORS DE LA FUNDACIÓ

La fundació busca ratificar el compromís amb els seus valors corporatius. Per això vol a més promoure el
sentit de la responsabilitat individual en els seus integrants, que compliran i faran complir les directrius
impartides per la fundació per a la presa de decisions i l'exercici de les seves activitats respectives.Per
això, la difusió d'aquest Codi es constitueix com a peça clau en la promoció d'aquests valors, que es
relacionen a continuació:

• La Responsabilitat Social Corporativa amb les diferents realitats de la nostra societat, actuant per reduir
les barreres que impedeixen el gaudir de la salut, difonent i promovent els valors propis de la pràctica
esportiva;
• Ètica, integritat, honradesa, lleialtat, eficàcia i responsabilitat davant dels nostres clients, en totes les
actuacions de la fundació, sempre amb absolut respecte a la legalitat vigent;
• Compromís amb la satisfacció del client, impuls constant a la qualitat del servei, la garantia de la
seguretat i salut i el respecte al medi ambient; i
• Esperit de superació, innovació i millora contínua.

IV. PAUTES DE CONDUCTA

A. Estricte compliment de la legalitat vigent

Totes les persones que integren la fundació respectaran escrupolosament la legislació vigent a l'exercici
de les seves funcions. Tota actuació que s'allunyi del compliment estricte de la legalitat vigent, fins i tot
quan sigui en execució de la instrucció que provingui d'un superior jeràrquic, contravé aquest Codi i, per
tant, no serà permesa. Així mateix, tots els integrants de la fundació tenen l'obligació de respectar les
normes i els protocols interns establerts per la fundació, mantenint la diligència necessària per a la
prevenció i detecció de les possibles conductes irregulars que es poguessin cometre en contravenció
d'aquestes. En aquest sentit, les persones subjectes a aquest Codi informaran a la fundació de la
realització de conductes contràries a la legalitat vigent, la normativa interna, o als compromisos establerts
en aquest Codi, a través dels canals habilitats a aquest efecte.
B. Compromís de la fundació amb la salut, la comunitat i el medi ambient

El compromís de la fundació s'estén al compromís social, als àmbits de la seguretat i la salut, i a la cura
ambiental. Totes les persones que integren la fundació, en funció del seu respectiu àmbit de
responsabilitat, han d'estar familiaritzades amb les lleis i amb els procediments i sistemes de la fundació
en aquestes matèries. Els serveis que ofereix la fundació han d'haver seguit tots els controls establerts
per prevenir l'aparició de riscos relacionats amb la salut i el medi ambient. Les persones que tinguin
responsabilitats en aquestes matèries s'han d'assegurar que se segueixen els procediments establerts.

Promoció de la salut i els hàbits de vida saludables. La fundació presenta un ferm compromís amb la
promoció de la salut i els hàbits de vida saludables així com a l’esport adaptat i la promoció d’aquest. En
aquesta missió, la prioritat principal consisteix a oferir serveis de la màxima qualitat.

Compromís amb la comunitat: La Fundació Pere Suñé des dels seus inicis ha manifestat una forta
inquietud per l'acció social, fomentant i promovent la col·laboració i la participació en diferents iniciatives
socials. Així doncs, és intenció de la Fundació Pere Suñé contribuir a la millora social de les comunitats on
actua, tant a través de la mateixa prestació de serveis com mitjançant la promoció de l’esport adaptat. El
compromís social de la fundació amb la comunitat es concreta, entre d'altres, en la col·laboració amb
projectes i iniciatives socials, especialment en l’esport adaptat i la difusió d’aquest i que tenen com a
objectiu ajudar els més desafavorits, relacionats especialment amb la salut i l'adopció d'uns hàbits de vida
saludables, així com al compliment del present Codi Ètic. Així mateix, es materialitza a través de projectes
de difusió de l’esport adaptat.

D. Veracitat de la informació financera i tributària. La Fundació vetlla per la veracitat, la fiabilitat i el rigor
de la informació econòmica financera que proporciona, tant la d'ús intern com extern. En cap cas no es
proporcionarà, deliberadament, informació incorrecta, inexacta o imprecisa que pugui induir a error. A
aquests efectes, la Fundació es compromet al respecte als principis de comptabilitat acceptats
generalment i les normes internacionals d'informació financera, i a l'aplicació de les polítiques comptables,
els sistemes de control i els mecanismes de supervisió definits. Així mateix, la Fundació té un compromís
ferm amb les bones pràctiques establertes en matèria tributària. En aquest sentit, la Fundació
proporcionarà, amb diligència i en el menor termini possible, la informació fiscal que se li sol·liciti per part
de les autoritats.
E. Confidencialitat de la informació i protecció de les dades personals. La Fundació obté dels seus
proveïdors, clients i altres tercers la informació personal necessària per a l'exercici de la seva activitat i el
compliment de la legislació vigent. Aquesta informació és considerada reservada i confidencial, aplicant-se
els mecanismes necessaris per al seu tractament i conservació adequats, i per garantir els drets d'accés,
rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició que la normativa reconeix als seus
titulars.
V. DIFUSIÓ I COMPLIMENT DEL CODI

Tots els integrants de la Fundació estan obligats a conèixer i complir amb aquest Codi -així com amb les
modificacions que es puguin aprovar- i a respectar els principis i valors en què es basa, des del moment
de la seva incorporació. A aquests efectes, la Fundació assegurarà la difusió del Codi entre tots els seus
integrants, els quals hauran de procurar la seva observança per part dels tercers que es relacionin amb la
Fundació. Així mateix, aquest Codi Ètic romandrà publicat, sempre que sigui possible, als canals
d'informació interns i pàgina web i mitjans necessaris per assegurar una comunicació efectiva del Codi.
Els integrants de la fundació poden comunicar qualsevol suggeriment de millora, dubte o crítica del
present Codi al Comitè de Compliment, a través del Canal de Denúncies. Tots els integrants de la
fundació tenen el deure de comunicar, a través del mail de la fundació, habilitat a la pàgina web, els
comportaments il·lícits, irregularitats i incompliments d'aquestes polítiques dels quals en tinguin
coneixement. Aquestes comunicacions constitueixen una eina imprescindible perquè el Codi Ètic desplega
tota la seva vigència i per millorar contínuament el sistema de prevenció de la fundació. L'incompliment

dels principis i les normes continguts en aquest Codi s'analitzarà d'acord amb els procediments interns,
els convenis vigents i la resta de normativa que sigui aplicable, i podrà donar lloc a l'aplicació de mesures
disciplinàries segons el règim de faltes i sancions recollits en el conveni col·lectiu o en la legislació laboral
que sigui aplicable.

VI. VIGÈNCIA DEL CODI

Aquest Codi Ètic ha estat aprovat per la Fundació Pere Suñé a la reunió del Consell de dirección
celebrada el 2 d’ctubre de 2019, i entrarà en vigor a partir d'aquesta data. Aquest Codi queda subjecte a
les revisions i actualitzacions eventuals que es puguin aprovar. Les revisions i actualitzacions seran
degudament comunicades als integrants de la fundació.

Per denunciar una possible infracció legal del Codi Ètic podeu enviar un correu electrònic
a fundacioperesune@gmail.com.

