
 

 

 

 

 

CODI DE CONDUCTA DELS MEMBRES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA 
FEDERACIÓ CATALANA DE VELA 

 
 
1) Tots els membres de Junta Directiva tenen l’obligació d’ajustar-se, conèixer i saber el 

contingut dels Estatuts i Règim Intern de la Federació Catalana de Vela. 
 
2) Com a membres de la Federació en cap cas faran prevaldre la seva condició de membre 

de Junta en benefici propi o s’afavoriran de tracte de favor en els aspectes de 
quotidianitat de la Federació. 

 
3) Com a membre de la Junta Directiva representarà la Federació en tots aquells actes, 

esdeveniments, representació a les  institucions, relacions externes, que per delegació 
del President, o per qüestió de càrrec o comissió se li encomani, sempre mostrant rigor, 
estil i seriositat amb cadascun dels seus interlocutors. 

 
4) De l’actuació individual i accions de cadascun dels membres de la Junta Directiva, tal i 

com estableixen els nostres Estatuts, l’Assemblea en podrà demanar comptes. 
 
5) Els membres de Junta Directiva únicament estan facultats per executar els acords presos 

en l’Assemblea o Junta Directiva i, en menor grau, aquells acords dels Comitès o 
Comissions. 

 
6) En cap cas no es permetrà fer comentaris i posicionaments d’accions, de futures 

propostes o sobre la pròpia gestió de la Federació, empleats, o altres membres de Junta, 
que no sigui al lloc adequat. Aquestes qüestions seran presentades a les reunions de 
Comissions, Comitès, de Junta Directiva o totes aquelles reunions que, prèviament 
convocades amb les persones adients, sempre  inclòs el President, es tracti de les 
qüestions d’interès. 

 
7) Tot membre de Junta es mostrarà amb un comportament, estil i formes exemplars en 

relació amb les persones vinculades a la Vela Catalana, respectant els aspectes 
normatius de la Federació i les indicacions dels empleats de la Federació. 

 
8) Sobre personal del Grup Federació i el personal en prestació de serveis a la Federació, 

els membres de Junta respectaran allò que figura al reglament de règim intern, 
canalitzant qualsevol incidència amb el Gerent i els Directors corresponents en el seu 
cas. El responsable de cada Comissió podrà despatxar qualsevol qüestió de la Comissió 
amb els tècnics adscrits a la Comissió. 

 
Nom i cognoms: __________________________ 
Signatura: 
 

 
 
Barcelona, _____ de _____________de 2020 


