Codi de Bones Pràctiques
de la Junta del PEN Català
1. Els viatges per assistència a activitats del PEN es faran sempre en la modalitat més
econòmica a l’abast.
2. La Junta discutirà i aprovarà el nom dels delegats del PEN Català als congressos o
trobades nacionals i internacionals.
3. Els familiars o acompanyants dels delegats del PEN assistents a congressos o
trobades han de fer front al cent per cent de les seves despeses. En cap cas
l’organització no se’n farà càrrec.
4. Pel que fa als desplaçaments, quan siguin part necessària d’una tasca que tingui a
veure amb les xarxes i les relacions entre territoris diversos:
- A les reunions de junta ordinària, es donarà preferència a la presència
telemàtica dels membres de fora del Principat;
- A les trobades internacionals, es valorarà prèviament si el desplaçament és
imprescindible i s’estudiarà sempre la possibilitat de les opcions de menor
empremta ambiental.
5. El PEN Català s’esforçarà per fer la seva activitat amb l’ús més sostenible possible
de recursos. Adoptarà progressivament les mesures següents:
- Utilització de paper reciclat o provinent de gestió sostenible per a les
publicacions en paper;
- Reducció al mínim imprescindible de la correspondència en paper i de la
documentació en paper a reunions de junta i assemblees;
- No utilització d’ampolles d'aigua d'un sol ús als actes que organitza;
- Gestió sostenible dels materials ofimàtics.
6. La Junta i les activitats que s’organitzin tendiran a assolir la igualtat de gènere (amb
un mínim exigible sempre que sigui possible d’un 40%).
7. Els membres de la Junta només podran presentar factures professionals al PEN
amb l’encàrrec previ aprovat per part de la Junta.

8. Les retribucions ordinàries o regulars fetes a membres de la Secretaria o de la Junta
seran publicades als comptes anuals sotmesos a l’assemblea.
9. D’acord amb el procediment habitual, es redactarà sempre una acta de les reunions
de la Junta, i l’acta serà sotmesa a l’aprovació dels membres a la següent reunió.
10. Els nous membres de la Junta del PEN Català rebran en incorporar-s’hi un
exemplar de la carta del PEN, dels Estatuts de l’entitat i d’aquest Codi de Bones
Pràctiques.
11. A efectes de difusió, compromís i transparència, aquest Codi de Bones Pràctiques
es farà públic al web de l’entitat.
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