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Codi- Decàleg Ètic de les entitats solidàries de Mollet del Vallès
1. Les associacions disposen d’una estructura organitzativa mínima i estable,
tenen personalitat jurídica i capacitat legal d'actuació. Persegueixen finalitats
solidàries i de cooperació i assumeixen els principis de conducta reconeguts, com
són la Declaració Universal dels Drets Humans i altres declaracions de naturalesa
semblant.
2. Absència total d’ànim de lucre. Els beneficis que es puguin generar dels
programes o actuacions han de revertir en la població objecte dels esmentats
programes o en objectius establerts als seus estatuts i al seu ideari, però mai en
benefici personal dels associats o de l’Associació.
3. Tenen com a finalitat la realització de cooperació descentralitzada. Els
projectes hauran de ser autosuficients en un període de temps raonable, s’hi hauran
d’implicar les contraparts i als beneficiaris en el disseny i execució dels projectes,
tot intentant respondre a les preocupacions dels ciutadans i ciutadanes.
4. La sostenibilitat a les associacions. Es considera sostenible aquella associació
que, en el seu funcionament intern i extern, té cura dels mitjans que empra i evita la
utilització d’eines o estris contaminants o produïts amb tècniques contaminants.
5. Es fan avaluacions d’impacte dels projectes i activitats. Quan es realitzin
programes i actuacions es comprovarà que s’han acomplert els objectius marcats,
s’analitzarà com es pot millorar, i es valorarà el cost i l’impacte de les actuacions
realitzades.
6. Transparència econòmica. L’associació haurà de portar un control dels comptes
anuals, on quedin reflectides les entrades i sortides de capital de l’associació.
7. Foment de la participació interna. Les associacions adherides entenen que la base
principal de la seva força rau en les persones que en formen part i en les que, de
manera puntual i voluntària, hi col·laboren. Per aquest motiu promouran mitjans,
estratègies i tècniques per estimular la participació i la formació del voluntariat que
la conforma.
8. Organització i funcionalment democràtic. Les bases de la relació entre els
membres de l’associació i del funcionament democràtic són:
a) la igualtat: tothom és igual dins l’associació sense cap tipus de
discriminació;
b) la llibertat d’expressió: tothom té dret a exposar lliurement les seves idees;
c) la sobirania de decisió: cal respectar el dret de les minories a manifestar-se
i a defensar els seus postulats i haurà d’existir respecte i vinculació als
acords presos.
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9. Congruència de les activitats i de les informacions. Les associacions són
conscients del seu paper d’agitadors socials i d’emissors d’opinió i, per això,
tindran una cura especial en les seves informacions i en les seves actuacions
exteriors per evitar la difusió d’un tipus de conductes contràries als drets humans i
als principis democràtics. Això és aplicable especialment als missatges i a la
publicitat de les activitats que organitzen les associacions per tal d’evitar qualsevol
tipus de discriminació o vulneració d’aquests drets.
10. Relacions solidàries amb altres associacions. El reconeixement que totes les
entitats formen part d’un sector amb temàtiques comunes i bases similars ha de ser
la base sobre la qual es comenci a construir les relacions amb altres associacions,
sobre la base de la cooperació i la recerca de punts de trobada per millorar
l’activitat pròpia.

