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CODI ÈTIC I DE BON GOVERN 

 

 

1. Definició i motivació 

El Codi ètic i de bon govern de la fundació Institut Ramon Muntaner (IRMU) en 

defineix la identitat i els principis i valors; en conseqüència, recull l’esperit ètic 

que n’ha d’impregnar el funcionament intern, i també totes les actuacions que 

duu a terme. 

El Codi ètic mostra que la Fundació assumeix els seus compromisos i impregna 

l’actitud de tots els membres i col·laboradors en el desenvolupament de les 

seves atribucions. 

La Fundació considera necessari que el conjunt de les seves actuacions siguin 

realitzades amb responsabilitat social; davant d’aquesta necessitat, es dota del 

present document, que recull els criteris de funcionament i d’ordre pràctic 

indispensables perquè totes les decisions responguin als criteris ètics aquí 

recollits lliurement i democràtica pels membres. 

El Codi ètic és un document viu i, en conseqüència,està en una constant 

evolució i millora.Per aquest motiu,es revisa d’una manera periòdica per tal 

d’adequar-lo als canvis ètics i socials.  

 

2. Identitat de l’IRMU 

a) L’Institut Ramon Muntaner, constituït com a fundació el 3 de juliol de 2003, 

amb seu a Móra la Nova, té per objecte general contribuir a la cultura catalana 
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sobre la base d’impulsar i potenciar les activitats dels centres i instituts 

d’estudis dels territoris de parla catalana i llur interrelació amb altres àmbits de 

la cultura i la recerca, amb el conjunt de la societat i, més concretament, amb el 

seu entorn més immediat. 

 

b) Per què ho fa? 

 La Fundació parteix del convenciment que la cultura eleva la consciència 

cívica i la qualitat d’opinió de les persones i dignifica la qualitat de vida. 

 Creu en el compromís personal i col·lectiu amb el territori proper. 

 Entén que la cultura va més enllà de les relacions entre producció i 

consum. 

 És conscient que cal estimular l’interès pels valors patrimonials locals o 

comarcals, perquè cal vindicar l’herència del patrimoni que és reflex de 

la vida i de les condicions de treball de les persones. 

 Creu en les potencialitats de la interrelació, tant intrínsecament, és a dir, 

dels mateixos centres, com extrínsecament, dels centres amb altres 

entitats de recerca, amb l’objectiu de superar la idea de xarxa i poder 

parlar amb propietat de teixit. 

 Creu en la socialització de la cultura i del coneixement i aposta per 

promoure’ls i transmetre’ls. 

 

3. Valors de l’IRMU 

La Fundació té com a propis els valors que defineixen el conjunt del col·lectiu 

dels centres d’estudis, que es poden concretar en els següents: 

 Independència. La Fundació actua amb independència sota el paraigua 

de la legislació que li és aplicable, i sobre la base de les directrius de 

funcionament que ha establert.  
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 Pluralitat ideològica. La Fundació actua en favor de la cultura catalana 

en un sentit ampli, i ho fa deixant de banda les diferents ideologies i 

sobre la base del respecte a totes elles. 

 Altruisme cultural. La Fundació considera absolutament necessària la 

dedicació altruista i gratuïta de moltes persones a la cultura i a la recerca 

locals, i, en conseqüència, la vol posar en valor.  

 Participació social. La Fundació considera un valor fonamental la 

participació de les persones i institucions per al desenvolupament de 

projectes a escala local i comarcal que requereixen la suma de moltes 

voluntats per a tirar endavant. 

 Compromís amb la cultura. Per a la Fundació, el compromís amb la 

cultura és un valor fonamental que estimula, explica i fa possible la 

dedicació de moltes persones als projectes que desenvolupen els 

centres d’estudis.  

 Capacitat de generar sinergies i col·laboracions. El valor de la 

col·laboració és bàsic per a poder desenvolupar amb solvència molts 

projectes; per aquest motiu, la Fundació considera necessari actuar 

seguint aquest criteri i ajudar a generar situacions que afavoreixin el 

treball col·laboratiu. 

 Sentiment de pertinença al territori. La participació en una entitat cultural 

genera un sentiment comunitari i de col·laboració que la Fundació 

considera que va en benefici del territori i també del desenvolupament 

personal. Es tracta de generar un teixit fort i constructiu. 

 

4. Pautes d’actuació 

4.1. Criteris generals d’actuació 

a) Els criteris generals són els fonaments sobre els quals la Fundació actua i 

l’organització i les activitats descansen. Són l’estructura ideològica que guia la 
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Fundació i els seus membres en la recerca del desenvolupament de l’objecte 

fundacional. 

b) El codi ètic recull els principis generals i estableix les pautes que asseguren 

que s’apliqui d’una manera efectiva. 

c) Els criteris generals d’actuació són els següents: 

 Compromís. La Fundació i els seus integrants actuen amb un compromís 

total respecte als objectius fundacionals i a les directrius d’acció que 

estableixen els Estatuts. 

 Eficiència. La Fundació duu a terme una acurada gestió dels projectes 

dirigida a obtenir el màxim rendiment possible amb els recursos de què 

disposa. 

 Professionalitat. La Fundació s’ha de dotar, en totes les seves àrees de 

treball, de professionals qualificats que cerquin l’excel·lència.  

 Rigor. La Fundació actua des del rigor aplicant els criteris de què es dota 

per a desenvolupar els projectes. 

 Responsabilitat. Tots els membres que integren la Fundació actuen amb 

responsabilitat respecte a la gestió dels projectes i de les qüestions 

econòmiques. 

 Transparència. La Fundació facilita tota la informació relacionada amb 

l’organització i la gestió de la institució d’una manera activa per mitjà del 

seu portal web, tal com estableixen la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i 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. 
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4.2. Criteris i orientacions pràctiques d’ordre intern 

4.2.1. El Patronat 

a) El Patronat és l’òrgan de govern i administració de l’IRMU, el representa i el 

gestiona, i també assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la 

consecució dels fins fundacionals. 

b) Qualitats del Patronat i dels seus membres:  

 Implicació personal i actitud de servei, i gratuïtat en benefici de la 

Fundació i dels objectius generals. 

 Compliment, amb rigor i eficàcia, de les funcions que tenen atribuïdes. 

c) Des d’un punt de vista pràctic: 

 Els membres del Patronat no perceben cap retribució econòmica pel 

càrrec que exerceixen, ni realitzen cap acció en benefici dels seus 

interessos personals, familiars o d’una altra entitat.  

 Els nomenaments i la composició del Patronat es regeixen per la 

normativa legal i segons el que estableixen els Estatuts de l’IRMU. 

 La composició del Patronat i les decisions que pren són públiques i 

accessibles per a tothom.  

 El Patronat compleix escrupolosament els objectius que s’han marcat els 

membres i participa activament en les reunions i en els actes de 

representació programats. 

 Els membres del Patronat actuen amb responsabilitat i rigor, i defensen 

sempre els interessos de la Fundació per sobre de qualsevol altre.   

 El Comitè de Direcció actua com a òrgan permanent d’administració, 

gestió, proposta i representació de la Fundació, amb les atribucions que 

recullen els Estatuts de l’IRMU. 

 En cas de conflicte d’interessos, el Patronat resol amb criteris d’equitat i 

justícia. 
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4.2.2. Els equips humans 

a) L’equip de la Fundació és format pel personal treballador, que és l’òrgan 

executiu de l’entitat i constitueix un capital humà preuat i un valor de la 

Fundació. 

b) Qualitats dels equips humans: 

 Responsabilitat i implicació personal. Totes les persones que formen 

part de la Fundació desenvolupen llurs tasques amb responsabilitat, a fi 

de garantir l’èxit de totes les feines encomanades. 

 Treball cooperatiu. Tots els membres de la Fundació treballen de 

manera cooperativa amb els altres companys i col·laboradors de la 

Fundació,  conscients que el treball en equip és un valor intrínsec de la 

nostra cultura. 

 Democràcia i participació. La Fundació ha d’establir mecanismes de 

participació i comunicació que impliquin els seus membres, amb 

l’objectiu de garantir la pràctica d’hàbits democràtics en el govern de 

l’entitat. 

 Treball digne. La Fundació vetlla per millorar, de dia en dia, les 

condicions de treball de tots els membres i col·laboradors. 

c) Des d’un punt de vista pràctic: 

 El Codi ètic i els objectius de la Fundació estan a l’abast de totes les 

persones i se n’ha de fer una difusió expressa a tot el personal 

treballador i als col·laboradors.  

 La gestió de les persones i l’organització de la feina són determinades 

pels objectius i les accions que duu a terme l’entitat, i es regeixen per 

criteris de qualitat establerts prèviament. 
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 La Fundació ofereix als seus treballadors la formació necessària per a 

desenvolupar les tasques assignades amb solvència, en el marc d’una 

política d’avaluació i millora continuada.  

 Les ofertes de feina i la promoció dels llocs de treball són de 

concurrència pública i garanteixen la igualtat d’oportunitats dels 

aspirants, sens perjudici que estableixi polítiques de promoció i millora 

dels treballadors de la Fundació. 

 La Fundació vetlla especialment pel compliment de la normativa relativa 

a la incorporació, dins l’estructura organitzativa, de persones amb 

discapacitat. 

 La Fundació estableix polítiques de gènere per garantir la igualtat de 

tracte entre dones i homes, i vetlla per la conciliació de la vida familiar i 

laboral dels treballadors i col·laboradors.  

 

4.2.3. Gestió patrimonial, econòmica i financera 

a) La gestió patrimonial i econòmica de la Fundació ha d’ésser compatible amb 

els seus objectius fundacionals, i s’ha d’ajustar a criteris d’economia social i 

solidària en la gestió dels recursos propis, en concordança amb els fins 

fundacionals. 

b) Qualitats de la gestió patrimonial, econòmica i financera: 

 Transparència de la informació econòmica. La Fundació fa publicitat, 

d’una manera activa, de la informació econòmica pròpia de la gestió dels 

recursos, amb vista a un coneixement social lliure i responsable. 

 Austeritat i ús responsable dels recursos. La Fundació fa un ús auster i 

responsable dels recursos obtinguts, a fi de rendibilitzar-los al màxim en 

les actuacions que duu a terme. 

 Sostenibilitat. La Fundació gestiona els recursos sobre la base del 

principi de prudència per a garantir la sostenibilitat de l’entitat, dels 

projectes i de l’autonomia econòmica propis.  
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 Autonomia en la gestió dels recursos. La Fundació és sobirana respecte 

als recursos que gestiona en pro dels seus fins, i els patrons ho 

garanteixen pressupostàriament.  

 Concordança amb els fins fundacionals. Els recursos de la Fundació 

s’han de destinar directament o indirecta a l’objecte fundacional. 

c) Des d’un punt de vista pràctic: 

 Les activitats econòmiques de la Fundació han d’estar en consonància 

amb els objectius fundacionals. 

 La gestió econòmica dels recursos es realitza sempre sobre la base del 

benefici per al conjunt dels seus membres o de les persones i col·lectius 

als quals s’adreça. 

 Hi ha total transparència en el processos de captació de fons i també en 

la destinació final d’aquests recursos. 

 La gestió de la despesa es realitza sobre la base del principi de 

prudència, i es preveuen mesures de control de la despesa. 

 Cal evitar la realització d’inversions financeres que responguin a un ús 

merament especulatiu dels recursos financers. No es poden plantejar 

operacions financeres en el mercat de futurs i opcions o en qualsevol 

altre de similar. 

 L’òrgan de govern de la Fundació actua amb completa transparència 

informativa respecte als moviments financers realitzats. 

 

4.3. Criteris i orientacions pràctiques d’ordre extern 

4.3.1. Col·lectius usuaris i beneficiaris 

a) Els beneficiaris de la Fundació són els col·lectius següents: 

 La Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC). 
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 Els centres i instituts d’estudis de parla catalana articulats per mitjà de la 

CCEPC. 

 Els centres i instituts d’estudis de parla catalana no federats. 

 Estudiosos vinculats a centres d’estudis. 

b) La relació amb aquests col·lectius es realitza seguint els criteris següents: 

 Suport específic. La Fundació actua promovent i donant suport als 

projectes concrets que cada centre o institut tingui interès a 

desenvolupar, sense més limitació que el rigor i l’enriquiment cultural 

d’aquests. 

 Igualtat d’oportunitats. Totes les entitats poden accedir d’una manera 

equitativa als diferents projectes i serveis que la Fundació ofereix, sense 

discriminació de cap classe. 

 Transparència. Partint de la base que la relació amb els beneficiaris és 

de confiança mútua, la Fundació promou serveis, ajuts i col·laboracions 

amb absoluta transparència.  

c) Aquests criteris es concreten de la manera següent: 

 La Fundació té habilitats els canals de comunicació permanent 

següents: atenció telefònica, correu electrònic, concertació de visites a la 

seu de l’entitat corresponent o a la mateixa seu de l’IRMU, amb l’objectiu 

d’arribar a tots els usuaris i poder donar resposta als requeriments 

plantejats.  

 Les bases i els requisits per a l’accés als diferents tipus de suport tècnic i 

econòmic són de concurrència pública, i les persones interessades hi 

poden accedir i els poden consultar lliurement.  

 

4.3.2. Relació amb altres organitzacions culturals 

a) La fundació Institut Ramon Muntaner constitueix una institució reconeguda 

del món cultural català i del moviment de l’associacionisme del nostre país. 
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Aquest fet fa necessari i imprescindible que es relacioni amb altres ens 

culturals. 

b) Aquestes relacions es basen en els criteris següents: 

 Cooperació. La Fundació entén que el món de la cultura necessita 

projectes comuns i de cooperació que permetin aprofitar més els 

recursos i que aquests arribin a més persones. 

 Diàleg i conciliació. Qualsevol acció de la Fundació va precedida de 

diàleg i consens amb el màxim d’actors possible que hi poden estar 

implicats. 

c) Com ho fa? 

 La Fundació promou el treball en xarxa amb altres organismes afins per 

tal d’establir acords i col·laboracions que permetin desenvolupar la 

quantitat més gran possible de projectes comuns. 

 La Fundació participa, amb una actitud proactiva, de les activitats i els 

fòrums de les plataformes i les xarxes culturals, amb el propòsit d’arribar 

al màxim nombre d’entitats possible. 

 La Fundació treballa en favor del reconeixement cultural i social dels 

seus principals beneficiaris, que són els centres i els instituts d’estudis 

locals i comarcals. 

 

4.3.3. Relació amb entitats públiques i privades 

La Fundació treballa conjuntament amb els ens públics, llurs òrgans i les 

entitats privades de l’àmbit cultural i social. 

La cooperació amb aquestes entitats es basa en els criteris següents: 

transparència, independència, promoció cultural, rigor i coneixement. 

Les actuacions de la Fundació es basen en els principis de transparència i 

coneixement. 
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L’origen dels fons que suporten la Fundació no pot condicionar, en cap cas, la 

independència d’aquest ens.  

La Fundació promou i fa possible que es trobin sinergies conduents a objectius 

comuns, per tal de tenir una repercussió i un impacte culturals i socials més 

grans. 

La Fundació planteja els acords i les col·laboracions amb altres institucions 

amb rigor en les propostes i aportant-hi coneixement.  

 

4.3.4. Relació amb proveïdors 

a) La fundació Institut Ramon Muntaner intenta, tant com és possible, establir 

relacions amb els proveïdors que treballen amb valors afins. 

b) En la relació amb els proveïdors es tenen en compte els principis 

deprofessionalitat, transparència i independència. 

c) Com ho fa? 

 Transparència. La Fundació selecciona amb criteris d’igualtat els 

proveïdors i revisa periòdicament les condicions establertes per a obtenir 

les condicions més favorables, sempre en concordança amb els 

objectius i valors establerts per aquest Codi ètic. En la selecció dels 

proveïdors es valora la qualitat, el preu, els serveis addicionals i els 

valors socials que aporten. 

 Professionalitat. Els proveïdors han d’oferir garanties de treball amb rigor 

i en condicions d’excel·lència per a donar una resposta òptima als 

serveis que han estat contractats i amb l’objectiu de garantir els fins de 

la Fundació. 

 Independència. Els òrgans de govern de la Fundació i les persones 

autoritzades a fer contractacions mantenen criteris de justícia i 

imparcialitat en els processos de contractació que els són encarregats. 

En el cas que algun membre del Patronat o un familiar seu —fins al 

segon grau de consanguinitat o afinitat— sigui contractat directament o 
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indirecta per la Fundació, ho ha d’ésser amb criteris d’equitat, justícia i 

màximes transparència i responsabilitat, i l’acord ha d’ésser aprovat 

prèviament pel mateix Patronat, sens perjudici de la legislació vigent 

respecte al conflicte d’interessos. 

 

 


