Informe Govern Corporatiu
Informe de govern corporatiu en compliment del Article 6.2 de la Llei 21/2014
del 29 de desembre, del protectorat de les Fundacions i de verificació de
l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

El Patronat de la Fundació Internacional Josep Carreras va celebrar la seva reunió durant
l’exercici del any 2016 al mes d’abril.
La Comissió Delegada es va reunir durant el mateix any 2016 en dos ocasions.
Altres activitats:
Reunions quinzenals dels càrrecs del patronat amb l’equip de direcció.
En aquestes reunions hi participen 3 dels representants de la Fundació al Patronat del Institut
juntament amb el Project manager de la construcció del Edifici IJC
Reunions Institucionals :
El dia 05 de setembre reunió amb el Conseller d’Empresa i Coneixement Jordi Baiget.
S’ha pres coneixement de l’evolució Leukos Biotech S.L. i puntualment s’han fet consultes
amb el nostre equip de professionals d’assessorament jurídic, el despatx Jiménez de Parga,
sobre el Tax Lease.
El Sr. Garcia, gerent de la fundació, participa regularment en reunions de consell
d’Administració de Leukos Biotech S.L. com a president de la mateixa.
No s’ha donat cap nova situació d’incompatibilitat a més a més els punts del 1 al 14 es
segueixen respectant amb la mateixa freqüència .
En la reunió del dia d’avui, 22 de març de ’17 es presenta l’actualització del pla Estratègic .
És revisa el Codi Ètic i de Bon Govern :
- S’ha actualitzat la composició del Patronat
- No s’han detectat no conformitats
- El nivell de compliment és adequat per aconseguir l’objectiu de donar una resposta clara,
detallada i transparent del destí de la solidaritat que se’ns confia.
Perquè els ciutadans, grups d’interès i administracions puguin accedir a l’ informació
rellevant actualitzada i veraç sobre la nostra entitat, a la pàgina web www.fcarreras.es hem
difós el Codi Ètic de Bon Govern aprovat en la Junta de Govern del 22 d’abril del 2015.
S’han efectuat totes les rendicions de comptes perceptives, i a posteriori a aquest procés, la
Fundació Internacional Josep Carreras ha estat considerada la més transparent en el
ranquing de les Fundacions de caràcter personal i familiar.

