14.2 Codi Ètic i Codi de Bon Govern. 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 2017 el 20 d’abril.
La Comissió Delegada es va reunir durant el mateix any 2017 en tres ocasions: 9 de març,
25 de juliol i 4 de desembre.
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
de Recerca contra la leucèmia juntament amb el Project manager de la construcció del
Edifici d e l C a m p u s I C O - G e r m a n s T r i a s i P u j o l d e l ’ I n s t i t u t , el Gerent de
l’Institut i, puntualment, l’arquitecte i altres responsables del projecte
Reunions Institucionals :
El dia 22 de setembre de 2017 reunió amb el Director General de Recerca Sr. Francesc
Subirada i la presencia del Prof. Evarist Feliu, el Sr. Albert Carreras i el Sr. Toni Garcia Prat.
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 dels Patrons i s’han respectat totes les
previsions del Codi de Bon Govern.
En la reunió de Patronat del dia d’avui s’informa de:
 El 3 de juliol de 2017 es realitza la lectura del Codi de Conducta per part del
Responsable de Compliment Normatiu el Sr. Jiménez de Parga i l’adhesió
mitjançant la signatura del mateix per part de tot el personal de la Fundació. També
s’ha signat per les noves incorporacions quan s’han fet les accions descrites en el
Manual de Benvinguda.
 Per segon any consecutiu la Fundació Josep Carreras ha estat considerada la més
transparent en el rànquing de les Fundacions de caràcter personal i familiar, desprès
d’haver valorat 18 indicadors
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Dels 18 Indicadors que es valoren la Fundació en compleix 16:



















Contacto: Proporciona información de contacto.
Misión: Tiene explícita su misión.
Actividades: Publica los programas y actividades que lleva a cabo.
Beneficiarios: Informa sobre los beneficiarios de sus actividades.
Director ejecutivo: Publica el nombre completo del director general.
Directivos funcionales: Publica el nombre completo de los principales directivos
Patronato: Publica el nombre completo de las personas del órgano de gobierno.
Perfil de los patronos: Facilita un breve perfil de los patronos.
Cargos de los patronos: Especifica el cargo dentro del patronato
Estatutos: Publica sus estatutos.
Código de buen gobierno: Publica su código de buen gobierno o su adhesión a uno del
sector.
Política de inversiones: Publica los criterios de administración de su patrimonio
fundacional.
Estados financieros: Publica el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias.
Memoria anual: Publica la memoria explicativa de las cuentas anuales.
Informe de auditoría: Hace pública la opinión del auditor externo.
Desglose de gastos: Proporciona información del destino de los fondos.
Plan de actuación: Publica el Plan de Actuación.
Metodología de medición: Describe los sistemas de medición de sus actividades.

La nostra web, http://www.fcarreras.org/ca/transparencia ofereix tota la informació exigible
per les lleis i d’altres documents no exigits però que considerem augmenten el nostre
compromís de transparència
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