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CODI PER EL BON GOVERN DE LA FEDERACIÓ BALEAR DE VELA 

 

En compliment als principis de publicitat i transparència dictats per la Llei 
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern i la Llei 2/2023, de 7 de febrer, de l’activitat física i l’esport de les 
Illes Balears, publiquem aqueSt codi en el qual es recull les pràctiques bàsiques 
del bon govern inspirades en els principis de democràcia i participació, igualtat 
efectiva i corresponsabilitat, com també aquelles que afecten la gestió i el 
control de totes les transaccions econòmiques. 
 

a) Mantenir i protegir en secret totes les dades o informacions que rebin per 
l'exercici d'un càrrec en la Federació, i no les poden utilitzar en benefici propi o 
de tercers. S'abstindran d'intervenir en deliberacions i votacions de qualsevol 
qüestió en les quals puguin tenir un interès particular. 

b) No fer ús indegut del patrimoni federatiu ni valer-se de la seva posició per 
obtenir avantatges patrimonials. 

c) No aprofitar-se de les oportunitats de negoci que coneguin en la condició de 
membre de la Junta Directiva o dels òrgans col·legiats d'aquesta. 

d) Oposar-se als acords contraris a la llei, als estatuts o a l'interès federatiu. 

e) Prohibir la subscripció de contractes amb les persones que integren 
l'Assemblea, personal directiu, tècnic o administratiu, les clàusules de resolució 
dels quals se sotmetin a indemnitzacions superiors a les que estableix com a 
obligatòries la legislació vigent. 

f) Establir un sistema de distribució de funcions en què cap persona no pugui 
intervenir en totes les fases d'una transacció económica de la qual pugui 
obtenir un benefici personal. 

g) Donar a conèixer en la memòria econòmica les retribucions dineràries o en 
espècie satisfetes a les persones integrants de l'òrgan de govern de la 
Federació, tant en concepte de reemborsament per les despeses que s'hagin 
ocasionat en l'exercici de la seva funció com en concepte de remuneracions 
pels serveis prestats a l'entitat, bé sigui via relació laboral o relació mercantil, 
tant inherents com diferents dels propis de la seva funció. 
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h) Acreditar no haver incorregut en delictes contra la hisenda pública ni la 
Seguretat Social, ni tampoc haver incorregut en faltes greus contra 
l'administració pública, per ocupar la presidència o ser membre de la junta 
directiva. 

i) Acreditar no haver estat sancionats o condemnats en els últims tres anys per 
haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per 
raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o 
condemnades per sentència judicial ferma, per exercir la presidència o ser 
membre de la junta directiva. 

j) La persona titular de la presidència de la  Federació no podrà exercir el càrrec 
durant més de dues legislatures de quatre anys. 

k) Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació 
relativa a l'activitat contractual, la Federació difondran a través d'Internet el 
perfil de contractant, que inclourà la informació referent a l'activitat 
contractual. 

 

 


