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1. La Fundació Privada ECOM
ECOM és un moviment impulsat per persones amb discapacitat física que treballem, a
través del nostre empoderament i la nostra participació, per aconseguir una societat
inclusiva on puguem fer efectiu l’exercici dels nostres drets.
Ens guiem per la nova concepció de la discapacitat que es basa en els drets humans i en
el model social (o paradigma de l’autonomia personal), que considera que la
discapacitat no és un atribut de la persona sinó que entén que és en l’entorn on se situen
les barreres que ens exclouen i ens impedeixen la veritable igualtat d’oportunitats per a
totes les persones.
Actuem en diferents àmbits per eliminar les barreres físiques i psicosocials que ens
limiten la igualtat d’oportunitats i per impulsar canvis en la societat que ens permetin a
les persones amb discapacitat física, si ho volem, viure de forma independent i conviure
i participar dins la comunitat amb igualtat de condicions, així com també disposar dels
suports necessaris per a poder gaudir de la màxima autonomia personal.
El Patronat de la Fundació Privada ECOM és l’òrgan superior de govern, administració i
representació de l’entitat, el qual ostenta totes les facultats necessàries per vetllar pel
compliment de les finalitats fundacionals i, en particular, aquelles que disposen els seus
estatuts o que li corresponguin per virtut de la legislació aplicable.

2. Codi de bon govern i bones pràctiques
El codi de bon govern i bones pràctiques de la Fundació Privada ECOM és un conjunt de
principis i normes que interpreten i desenvolupen els estatuts de l’entitat amb l’objectiu
de garantir el compliment de les finalitats fundacionals amb transparència,
responsabilitat, i amb independència de les persones que desenvolupin les funcions de
govern i representació en cada moment.
La interpretació extensiva o restrictiva del present Codi de bon govern i de bones
pràctiques es farà de conformitat amb els criteris que reculli en cada moment la
legislació aplicable i, en particular, la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
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3. Funcions del Patronat
Són atribucions i funcions del Patronat aquelles que segons el Capítol VI dels estatuts
tenen atribuïdes i, en general, les que es requereixin per a la consecució dels fins
fundacionals, sense més exempcions que les establertes en la legislació aplicable i en els
propis Estatuts.

4. Principis rectors
D’acord als valors en els que es sustenta la missió de la entitat (l’empoderament, la
inclusió, l’activisme, la participació, el compromís i la innovació), el Patronat de la
Fundació assumeix un seguit de principis que expressen el seu compromís en matèria
de bon govern i bones pràctiques:


Principi d’autonomia: les persones que composen el patronat actuaran a nivell
personal i, com a excepció, en representació de qui els hagi proposat, actuant
en tot moment en defensa dels interessos de la Fundació, amb criteris objectius.



Principi de transparència: entenent la transparència com a condició ètica que
garanteix la igualtat d’oportunitats en l’accés a la informació, aquest principi
implica el subministrament d’informació clara sobre l’origen dels mitjans de
finançament, les finalitats, l’aplicació dels recursos, els òrgans de govern, els
serveis, les activitats i els programes de la Fundació.



Principi de compliment legislatiu: les persones que conformen el Patronat
treballaran per executar les finalitats fundacionals en el marc del més estricte
compliment de la llei aplicable en cada moment i territori, tant en la presa de
decisions con en l’actuació dels gestors i dels personal al servei de la Fundació.



Principi de gestió responsable: el Patronat de la Fundació aprovarà els plans
directors i d’acció que recullin els objectius i les activitats que prevegin
desenvolupar per a la consecució de les finalitats fundacionals, així com els
sistemes de control i seguiment de les diverses activitats, d’acord amb allò que
en cada cas disposi la normativa vigent.
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5. Bones pràctiques
Per tal de garantir el bon govern de l’entitat, les persones que conformen el Patronat de
l’entitat han de garantir el compliments de les següents bones pràctiques:


Els membres del Patronat es comprometran amb la missió, visió i valors de la
Fundació, evitant tota acció que pugui allunyar-los dels mateixos.



Els membres del Patronat han de comunicar qualsevol situació de conflicte
d’interessos, ja sigui directe o indirecte, i abstenir-se d’intervenir en aquells
assumptes en els que es plategi el conflicte, no exercint el dret a vot en aquest casos.



Els membres del Patronat actuaran en tot moment en defensa dels interessos de la
Fundació, amb criteris objectius i amb independència dels gestors.



Els membres del Patronat vetllaran pel compliment de la legalitat vigent, tant en la
presa de decisions com en les actuacions dels gestors i del personal al servei de la
Fundació.



Els membres del Patronat avaluaran de forma periòdica, amb esperit autocrític, la
seva actuació respecte a la consecució de la missió i objectius de la Fundació.



La Fundació donarà a conèixer a la societat els seus fins, els seus estatus, la
composició dels seus òrgans de governs i equip directiu, els seus comptes anuals i
memòries d’activitats entre d’altres a través de la pàgina web www.ecom.cat .

6. Drets
Per tal que els patrons puguin exercir el càrrec amb la diligència i la lleialtat que els resulta
exigible, la Fundació ha de dotar-los dels corresponents mecanismes d’acollida per tal de
facilitat als nous membres del patronat el coneixement de la missió de l’entitat, els drets i
les obligacions que els són inherents, així com les polítiques i estratègies corporatives i el
funcionament de l’entitat.
A aquest efecte, es disposa d’un manual de Patró com a instrument de treball i
informació amb el contingut mínim següent:


Breu resum històric de la Fundació.



Els Estatuts de la Fundació.



El Pla Estratègic vigent.



El codi de bon govern i bones pràctiques de la Fundació.
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Els comptes anuals i l’informe d’auditoria de l’últim exercici econòmic aprovat.



La relació de patrons i dels membres de l’equip directiu amb expressió de les
formes de connexió (telèfons i correus electrònics).



L’organigrama de la Fundació.



La pòlissa d’assegurança de la responsabilitat civil.



El darrer Balanç Social de la Fundació.



Document de drets i deures del patró.

A tals efectes i durant el desenvolupament de les seves funcions, els membres que
conformen el Patronat tenen dret a :


Estar informades anticipadament sobre la marxa dels assumptes a tractar a les
juntes.



Amb exempció del que disposa l’article 12 de Capítol VI dels estatuts de l’entitat,
els membres del Patronat exerciran els seus càrrecs gratuïtament, tenint dret a
ser compensats de les despeses, degudament justificades, que els ocasioni
l’exercici de la seva funció, sempre d’acord als criteris d’austeritat i eficiència.



Estar coberts per una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que doni
cobertura als riscos que aquests puguin incórrer en l’exercici de les seves
funcions.

7. Aplicació del codi de bon govern i bones pràctiques


El codi de bon govern i bones pràctiques entrarà en vigor a la data de la seva
aprovació pel Patronat de la Fundació i es mantindrà vigent de forma indefinida fins
que no sigui modificat per propi Patronat o per una norma de rang superior que li
sigui d’aplicació, i estarà sotmès a avaluació continuada cada 4 anys.



El Patronat notificarà al Protectorat l’aprovació del Codi de Bon Govern i bones
pràctiques i presentarà còpia del mateix per la seva inscripció en el Registre de
Fundacions.



La interpretació del Codi de bon govern i bones pràctiques es realitzarà de
conformitat amb la normativa autonòmica i estatal en matèria de transparència, i
haurà de respectar en tot cas la legislació vigent en matèria de protecció de dades.
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