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Codi de bones pràctiques internes de la 

Junta de Govern de l’Associació Llengua Nacional 

(Versió 2, aprovada el 18.11.2019) 

 

L’Associació Llengua Nacional, igual que qualsevol associació sense ànim de lucre, no 

busca cap tipus de benefici econòmic ni lucrar-se mitjançant les quotes dels seus socis o 

altres aportacions monetàries que pugui rebre, ja sigui mitjançant donacions, subvencions 

o altres ingressos atribuïbles a la venda de productes. Per tant, s’assumeix d’entrada que 

la col·laboració amb la Junta és desinteressada. S’entén, doncs, que la dedicació és 

voluntària.  

Per consegüent, cap membre de la Junta de Govern de l’Associació ni, per extensió, del 

Consell Assessor de la revista no pot rebre contraprestacions econòmiques per les 

tasques que desenvolupi com a tal. En cas de despesa directament associada a les 

activitats de l’Associació, s’ha elaborat el Document-guia en relació amb el cobrament de 

despeses, presentat a la Junta de Govern el dia 21 de març del 2018, aprovat el mateix 

dia i actualitzat periòdicament, que estableix els casos en què membres de la Junta de 

Govern o del Consell Assessor, quan assumeixin algunes despeses concretes, podran 

obtenir el retorn d’aquestes quantitats, ja que la pertinença a la Junta o al Consell 

Assessor tampoc no ha de suposar un cost afegit per als seus membres en pro de 

Llengua Nacional.  

Com a Junta de Govern, cal que les decisions importants que afecten l’Associació es 

prenguin entre tots i per majoria simple. La unanimitat és desitjable, tot i que no 

necessàriament imprescindible. Sigui com sigui, el president es compromet a treballar en 

grup i a incloure tots els membres de la Junta en les deliberacions i decisions que calgui 

adoptar, especialment aquelles que afectin els pressupostos o impliquin despeses 

econòmiques, ja que és la seva obligació. Cal que el president sigui el primer a predicar 

amb l’exemple, de manera que la resta de membres de la Junta puguin confiar-hi i saber 

que s’hi compromet. 

Alhora, el president es compromet a convocar un mínim de 3 reunions anuals de Junta de 

Govern ordinària, i tantes reunions de Junta de Govern extraordinària com siguin 
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necessàries en cas que alguna urgència o situació imprevista ho requereixi. Si en algun 

moment concret qualsevol membre de la Junta creu que cal fixar alguna convocatòria 

extraordinària, es demana que ho faci saber al president.  

El president es compromet a fer la convocatòria de la reunió de Junta amb una antelació 

aproximada de 20 dies. Presentarà un ordre del dia en funció dels temes que consideri 

que cal debatre o sotmetre a votació, amb un torn obert de paraules al final. De tota 

manera, entre la data de la convocatòria i fins a 2 dies abans de la data de la reunió, 

qualsevol membre pot comunicar al president la seva voluntat perquè s’hi inclogui algun 

altre punt a l’ordre del dia, que s’hi incorporarà d’una manera immediata si es considera 

important i mereix un tractament específic més enllà de la hipotètica menció en el torn 

obert de paraules.  

La convocatòria de la reunió portarà adjunts, en cas que n’hi hagi, els possibles 

documents que calgui tractar en algun dels punts de l’ordre del dia, a fi que els membres 

de la Junta de Govern puguin llegir-se’ls amb antelació i estiguin informats de tot 

prèviament. Així també es pretén agilitzar en la mesura del que sigui possible el 

desenvolupament de les reunions. 

És important que els acords presos en les reunions de Junta, i que han de constar a les 

actes, es compleixin i que se’n faci un seguiment. Entre el president i la Secretaria, 

s’organitzaran per anar-los seguint i anar revisant que tot estigui en ordre i es facin 

efectius els compromisos adquirits.  

El president insta tots els membres de la Junta a participar activament —dins les 

possibilitats temporals de dedicació de cadascú— en les activitats de l’Associació, a 

col·laborar conjuntament en l’organització interna de l’entitat, a treballar en equip i en grup 

per establir sinergies, i també a actuar en coherència amb les bones pràctiques 

necessàries per a formar-ne part i amb el compromís ètic per a una bona gestió 

transparent en els càrrecs de la Junta. 

Aquest codi de bones pràctiques entra en vigor l’endemà d’haver estat aprovat per la 

Junta de Govern de l’Associació. 

 

 

Abel Carretero Ernesto 

President de l’Associació Llengua Nacional 

 


