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CODI ÈTIC I DE CONDUCTA 

 

 

 

 

Aquest codi ètic s’ha redactat segons la guia per a “CODI DE ETICA I CONDUCTA PER A LES ONG” de la WANGO 

(Associació Mundial d'Organitzacions No Governamentals), adaptant-lo a les consideracions específiques d’ALEI i al 

context local i social.  

  

Actualment l'impacte polític actual de les ONG, les seves iniciatives avantguardistes i el seu servei humanitari és de 

vital importància per la seva contribució a benefici del benestar integral d'individus i societats d'arreu de món i sovint 

les ONG han demostrat ser més expertes que els governs a l'hora de respondre de manera adequada davant 

necessitats concretes. 

Els coneixements i l’experiència de les ONG són clau a l'hora d'orientar sobre qüestions relacionades amb els serveis 

socials; la flexibilitat i la capacitat de connectar-se amb les bases populars per ajudar-les a mobilitzar-se i generar 

ràpidament recursos, els compromisos i forts motivacions han fet que tinguin una  gran importància  per a la ciutadania 

que altres institucions no aconsegueixen. Tot plegat fa que el tercer sector hagi assolit una gran capacitat d’acció i 

influència dins la societat. De la mateixa manera en que ha anat creixent aquesta importància, així ho fa la seva 

responsabilitat. Les ONG tenen la responsabilitat de ser transparents, honestes, responsables i ètiques, per donar una 

informació fidedigna i no han de generar situacions de manipulació per a benefici personal de dirigents o el seu 

personal.  

Remetent-nos íntegrament al prefaci del document de la WANGO, “malauradament, hi ha molts actors en la comunitat 
de les ONG que no són responsables ni ètics de cap manera. Alan Fowler, en el seu llibre "Trobar un Equilibri" (“Striking 
a Balanç"), va utilitzar una recopilació d'acrònims per identificar diverses "suposades" ONG, com ara BRINGO (ONG de 
maletí), CONGO (ONG Comercial), FANG0 (ONG Falsa), CRINGO (ONG Criminal), GONGO (ONG pertanyent al Govern), 
MANGO (ONG de la Màfia) i PANGO (ONG partidària). Altres ONG potser han començat amb ideals molt més elevats, 
però actualment toleren pràctiques prèviament inacceptables”.  
 

El compromís amb la gestió responsable i eficient dels recursos i la transparència en aquesta gestió forma part dels 

nostres valors i la redacció d’aquest codi ètic i de conducta, que ens permeti identificar-nos sistemàticament amb 

pràctiques i nivells ètics acceptables, suposa un pas més en aquest compromís. Es presenta doncs com a eina de 

control interna que al mateix temps ens ajudarà a l'hora d'identificar, evadir i detectar les ONG "simuladores" i 

irresponsables. 
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1.   INTEGRITAT  

És fonamental per al caràcter de cada ONG, que aquesta sigui sense ànim de lucre, no-governamental, organitzada, 

independent, amb auto-govern i voluntària.  

-  Sense ànim de lucre  

Qualsevol benefici generat procedent de la gestió dels recursos econòmics només pot ser utilitzat per ajudar a 

l'organització a complir amb la seva missió i objectius. Cap part dels guanys nets pot actuar en benefici de dirigents, 

membres o professionals de l'organització ni de qualsevol persona. 

- No-Governamental  

L'organització no formar part, ni està controlada per cap govern i és políticament independent. Actuem en forma 

independent i no ens alineem a cap partit, encara que pugui compartir principis polítics o causes comuns, dins dels 

límits de la nostra missió. 

- Organitzada 

L’entitat s’organitza d’acord als seus estatuts, que són públics i accessibles a través del web així com la nostra missió, 

visió i valor. 

- Independent  

La nostra visió, polítiques i activitats no són ni poden ser determinades per cap agent amb fins de lucre, benefactor, 

govern, partit polític ni per una altra ONG. 

- Auto-governada  

L'organització es governa en forma autònoma, segons els estatuts. La assemblea és sobirana. La direcció recau en la 

junta directiva que s’encarrega de controlar les pròpies activitats. 

- Voluntària 

Conservar els valors i principis del voluntariat es manté com la força primària en la nostra forma de treball i organització. 

Per assolir la missió i objectius, comptem amb significatives contribucions de persones voluntàries que treballen en 

tres nivells; 

a) La junta directiva. Les persones que formen part de el cos de govern ho faran a títol personal i han de servir 

en forma voluntària i no per pagament o salari ni faran servir els seus càrrecs per accedir a un benefici 

econòmic personal. 

b) Les entitats. Les persones que comparteixen els espais de participació d’ALEI ho faran en qualitat de 

representants de les entitats sòcies, amb la voluntat de contribuir a la millora del benestar dels col·lectius que 

aquestes atenen, respectant plenament a la resta amb la seva diversitat, i no utilitzaran en benefici propi allò 

que es comparteix com a xarxa.  

 

2.  MISSIÓ I ACTIVITATS 

 

Al llarg del temps les situacions d’exclusió social han anat canviant durant els darrers 21 anys d’història i degut a això, 

l’objectiu inicial, de treball per a la inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió o situació de vulnerabilitat ha 

evolucionat per ampliar la mirada perquè actualment treballem per la inclusió social de totes les persones que 

pertanyen a col·lectius vulnerables a la nostra ciutat, pel que promovem accions i projectes inclusius per a totes a elles 

que alhora sensibilitzin a la ciutadania en relació a les problemàtiques socials que hi conviuen, atenent a diverses línies 

d’actuació; promovem el treball en xarxa i la col·laboració entre entitats que, amb les seves particularitats, 

comparteixen un objectiu comú de millora de qualitat de vida, en tots els aspectes, de les persones ateses. Totes les 

accions i projectes que desenvolupem tenen com objectiu últim la justícia social i per això és necessari enfortir la xarxa 

i crear espais per posar en comú coneixement i reflexionar sobre aquestes realitats, generant sinergies i fent 

propostes de canvi que donin resposta a les necessitats per avançar cap a la inclusió. 

Com a resultat de la reflexió de la Junta Directiva, participada també per la direcció executiva, s’ha concretat com a 

base de la nostra raó de ser, propòsits i principis la missió, visió i valors revisades. 

 

Missió 

Treballem per la inclusió social de totes les persones que pertanyen a col·lectius vulnerables a la ciutat de Terrassa, 

promovent el treball en xarxa i la col·laboració entre entitats que comparteixen un objectiu comú de millora de qualitat 

de vida de les persones. 
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Visió 

La visió que inspira aquesta missió és la voluntat que el tercer sector social de Terrassa sigui generador del canvi social 

necessari per esdevenir una ciutat cada vegada més justa i inclusiva. 

- Optimitzarem els recursos per a la inclusió treballant de forma coordinada amb les entitats i l’administració. 

- Observarem de forma permanent les realitats socials que hi conviuen i les necessitats que sorgeixen. 

- Incidirem en les polítiques socials locals. 

- Sensibilitzarem a la ciutadania en vers a aquestes realitats. 

 

Valors 

Des del ferm compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible i el benestar de totes les persones, 

especialment, però, d’aquelles amb majors dificultats per a desenvolupar-se plenament en societat i defensant la 

igualtat de totes les persones independentment del seu gènere, sexe, origen i/o ètnia, religió i qualsevol altra 

característica diferencial i història personal. 

- Som entitats que: 

 Respectem la dignitat de la persona en tota la seva diversitat i valorem aquesta diversitat com a fonament 

de millora de la societat en el seu conjunt. 

 Respectem les llibertats individuals i denunciem les situacions en que aquestes llibertats no puguin ser 

exercides en igualtat de condicions. 

 Promocionem la participació de la persona en l’àmbit polític, econòmic, cultural i social, adaptada a les 

diferents capacitats i/o necessitats. 

 Creiem en el principi d’equitat com la forma més justa de treballar per la igualtat. 

 Accentuem, sobre totes les anteriors, la qüestió de gènere com a agreujant de totes les situacions d’exclusió 

social. 

- Creiem en: 

 La gestió eficient i responsable els recursos de l’organització. 

 La transparència en aquesta gestió, com a garant de la posada en valor del treball de les entitats per a la 

millora de societat. 

 La innovació constant davant les noves realitats socials. 

 El treball en xarxa per fomentar i assegurar que els criteris de responsabilitat, transparència i innovació es 

puguin desenvolupar amb eficàcia. 

 El treball conjunt amb l’administració local, sempre al marge de qualsevol ideologia política però amb esperit 

crític, per incidir activament en les polítiques socials que millorin la qualitat de vida de les persones. 

La declaració va ser compartida amb les entitats sòcies i es va votar per unanimitat en Assemblea General Ordinària 

de 30 de Juny de 2.020, acordant-se incorporar la missió en els estatus de l’entitat i publicant-se al nostra web per 

ser accessible a totes les persones interessades.  

Aquesta declaració ens serveix de guia permanent per a complir l’obligació d’utilitzar els recursos de l’entitat de 

manera efectiva i eficient en relació amb aquests propòsits. 

Tanmateix ens emplacem a avaluar-la novament al 2.023 per determinar si segueix sent rellevant tenint en compte: 

- Si s'ha aconseguit la missió, tant per part nostre com per qualsevol altra entitat, organització o administració 

i en tal cas, haurem de plantejar si és una necessitat que continuem existint.  

- Si ha de ser revisada perquè pugui reflectir els canvis socials que s'hagin produït. 

- Si hi ha un desig de dirigir-se cap noves necessitats que requereixin una nova declaració de missió. 

 

Totes les activitats i accions que proposem han reunir els següents requisits per poder-se desenvolupar: 

1. Consistents amb la missió i visió i guiades sempre pels valors detallats en la declaració, per garantir que totes 

s’enfoquen als objectius i que compleixen els estàndards de qualitat i rellevància. 

2. Eficients i efectives per dur a terme la missió, tenint en compte els recursos invertits d’acord amb les 

possibilitats de l’acció concreta, en un termini adequat. 

3. Desenvolupades amb professionalitat  i centrant-se el concepte de servei a les persones. 

http://www.alei.cat/
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4. Adequades a l’estàndard de percentatge de despesa que ens compromet a destinar com a mínim el 65% i 

idealment més del 80% del total de les despeses en les activitats i accions programades i en cas de no 

complir-se, seria necessària una justificació pública. 

5. Valorades per les parts implicades en termes generals i en la forma en què es duen a terme, pel que es 

destinaran esforços en preguntar a les entitats sòcies, agents externs i persones beneficiàries, de la manera 

que sigui més eficaç per aconseguir aquesta retroalimentació. 

6. Avaluades periòdicament en forma crítica per determinar la rellevància per la missió, eficiència i efectivitat, el 

valor de la continuïtat dels programes, la seva revisió i la necessitat de nous programes en base als punts 

anteriors. Les avaluacions seran obertes i honestes i inclouran aportacions de les parts interessades. 

 

3.  ORGANITZACIÓ I GOVERNABILITAT 

 

La Junta Directiva conserva totes les competències i responsabilitats que li són atorgades d’acord amb els estatus 

d’ALEI. Tanmateix, per assegurar l’aplicació dels principis democràtics, la participació transversal i el treball en xarxa, la 

estructura està organitzada per adequar-se a la missió, visió i valors de l’entitat.  

 

A.  Estructura organitzativa.  

 Pla de governabilitat.  

Per contribuir de la millor manera al compliment de la missió treballant conjuntament i de la forma més 

transversal possible, comptem amb diferents espais, que es poden adaptar als interessos i disponibilitat de 

totes les entitats: 

- Assemblea: És l'òrgan sobirà de l'entitat, actualment formada per 33 entitats, es reuneix en sessió ordinària 

dues vegades a l'any, per avaluar la gestió i acordar la planificació anual. També pot ser convocada en sessió 

extraordinària per la junta directiva quan es consideri necessari qualsevol acord sobre temes no previstos. 

Les competències específiques es recullen en els estatuts. 

- Sectorials: Les sectorials estan formades per les entitats que treballen en cadascun dels diferents àmbits 

d'acció. Tenen un caràcter institucional i de representació d'aquests i el seu objectiu és aprofundir en els 

temes que afecten als diferents col·lectius, que actualment són capacitats diverses, pobresa i exclusió social, 

salut, infància i joventut i acció social, cultural i veïnal, per fer incidència com a xarxa d’entitats. 

- Es programen dues reunions anuals de cada sectorial amb una proposta de debat concreta i les iniciatives 

d'acció que en el seu cas sorgeixen, es traslladen a la junta directiva, qui explora les possibles formes de 

treball conjunt. 

- Comissions de treball: La participació a les comissions de treball no està determinada per l'àmbit d'acció de 

l'entitat sinó per l’interès de cadascuna i l’objectiu de les comissions és liderar i/o organitzar accions concretes 

de comunicació interna, incidència política, igualtat i projectes. Aquestes s’organitzen de forma autònoma i 

poden fer propostes concretes a la junta directiva.  

El funcionament d’aquesta estructura assegura que s’apliquin principis democràtics i que es reflecteixin els valors de 

l’entitat en totes les accions que es duen a terme. 

 Documents orgànics.  

Els documents que recullen les normes i reglaments d’aquest funcionament són tres: 

 Estatus de  l’entitat. Entre altres, recullen i delimiten les competències de l’assemblea general, de la junta 

directiva i el seu funcionament normatiu. 

 Protocol de gestió de propostes i projectes. Regulen el funcionament de les sectorials i les comissions de 

treball i detallen les seves competències per tal de garantir una participació accessible, democràtica i 

transparent i donar confiança a les entitats sòcies establint els mecanismes suficients per la utilització 

responsable d’aquests espais i de la informació que es comparteix.  

 Pla d’Igualtat. Emmarca de forma organitzada el compromís ferm de l’entitat amb la igualtat de drets de totes 

les persones i el principi d’equitat que és base de la cultura d’ALEI. És un pla dissenyat per a ser dinàmic i així 

més eficaç, que marca els objectius de millora que en proposem, així com les accions a través de les quals 

donar rellevància als valors d’igualtat i fer-ho extensiu a les entitats sòcies.  

 Política de protecció de dades personals. 

http://www.alei.cat/
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 Sol·licitud d’ingrés a l’entitat.  

Tots aquest documents es revisen periòdicament, són públics i estan disponibles per totes les parts involucrades. 

 

 Documents organitzacionals.  

 Actes d’Assemblea General. 

 Actes de reunions de Junta Directiva. 

 Resum de reunions de Sectorials. 

 Informes mensuals de gestió i seguiment pressupostari. 

 Informes mensuals de seguiment projectes. 

 Informes trimestrals de avaluació projectes. 

 Informe anual de revisió comptable. 

 Memòria anual de l’entitat. 

 Memòria anual de projectes. 

 

Aquest documents es redacten amb la periodicitat indicada, són privats i estan disponibles per a totes les entitat 

sòcies. Tot i ser documents de caràcter privat, alguns poden ser publicats integra o parcialment a la web, com ara les 

memòries o la informació econòmica, i altres poden ser compartits amb organismes i administracions col·laboradores 

per a la seva valoració conjunta o el seu estudi. 

La resta de documentació produïda correspon a documents de treball i esborranys, que es comparteixen amb les parts 

involucrades i que tenen caràcter privat i confidencial, per assegurar el bon ús de la informació que contenen.  

 

B. Estructura de l ’òrgan directiu.  

 

1. Aportacions de l ’òrgan directiu.  - La Junta Directiva estarà conformada per persones compromeses amb 

la missió de l'entitat, els quals oferiran el seu temps de forma voluntària per dur a terme la missió, i tindran 

capacitat d'oferir considerables contribucions per a l'organització. Entre els recursos que poden aportar al cos 

directiu comptaran la seva experiència i coneixements; el prestigi; la capacitat a l'hora de recaptar fons; i la 

destresa professional. 

2. Relació interpersonal de l ’òrgan directiu  - La Junta Directiva ha d'estar integrada almenys per tres 

membres, però la preferència és que siguin com a mínim cinc i que aquests no estiguin relacionats per llaços 

familiars propers. S’accepta l'existència de llaços familiars entre dos membres com a màxim, però el consell 

directiu per a aquest cas, haurà d’estar format per set o més membres. 

3. Polítiques sobre pagament del personal – S’adopta una política molt restrictiva pel que fa a el nombre 

de professionals contractats per a la realització de tasques pròpies de l’òrgan directiu. Aquests/es han de ser 

votats/des per la Junta Directiva i no serà més d'una persona. Les persones compensades directa o 

indirectament no estaran al servei de la presidència o la tresoreria.  

4. Límits en els períodes de temps - El límits de temps per a formar part de la Junta Directiva està regulat 

pels estatus, que contemplen un període màxim de quatre anys en un mateix càrrec sense perjudici de la 

seves reeleccions.  Tanmateix serà preferible que el servei en el cos directiu sigui d’un màxim de quatre anys 

per període i dos períodes consecutius, amb un requeriment d'any com a mínim perquè una persona pugui ser 

escollida per a una reelecció després d'aquest hagi completat el termini total d'anys i períodes consecutius. 

5. Nomenaments - El procediment per a la nominació de membres que serviran en la Junta Directiva és conegut 

per les entitats sòcies, està regulat pels estatuts de l’entitat. 

6. Diversitat - La Junta Directiva tindrà una representació tan amplia com sigui possible, reflectint la diversitat 

d’entitats sòcies. 

7. Reglamentacions – Totes les persones que formen part de la Junta Directiva reben les reglamentacions de 

l'organització i estaran familiaritzat amb aquestes. 

8. Compensació – Les persones que formen de la Junta Directiva no reben cap compensació pel seus serveis 

però si poden rebre abonaments per despeses vinculades directament amb les obligacions relatives al seu 

acompliment en l’òrgan directiu, degudament justificades i si s’escau, aprovades per la presidència o la 

tresoreria. 
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C.  Responsabilitats de l ’òrgan d irectiu 

 

1. Declaració de la missió- La Junta Directiva establirà la direcció de l’entitat, adaptant o creant la missió, 

revisant-la periòdicament per assegurar la seva validesa, totes les vegades que sigui necessari o desitjable. 

2. Programes i conformitat - La Junta Directiva determinarà els programes, projectes i serveis de l’entitat, 

monitoritzant la seva conformitat, efectivitat i eficiència en relació amb la missió. 

3. Recursos - La Junta Directiva haurà d'assegurar que l'entitat té els recursos apropiats per complir amb la 

missió. 

4. Pressupost anual i recaptació de fons - La Junta Directiva ha d'aprovar el pressupost anual i participar 

activament en el procés de la recaptació de fons. Per aprovar el pressupost anual es determinarà el 

percentatge dels recursos invertits en administració i recaptació de fons, per tal d’adequar-se a l’estàndard 

de percentatge de despesa. 

5. Administració de recursos – La Junta Directiva ha de administrar els recursos efectivament i proveir 

imprevistos relacionats amb els requisits legals i fiduciaris. 

6. Direcció executiva contractada i avaluació - La Junta Directiva pot contractar un/a director/a 

executiu/va, complint un acurat procés de cerca per trobar la persona millor qualificada. També ha de decidir 

la compensació en forma de sou, assegurar que tingui el suport moral i professional necessari per aconseguir 

avançar en els objectius i avaluar periòdicament la seva actuació. 

7. Planificació estratègica - La Junta Directiva ha de participar activament amb el personal en el procés de 

planificació estratègica a curt i llarg termini, això inclou les metes i objectius dirigits a l'assoliment de la missió. 

8. Codi de ètica i conducta - La Junta Directiva ha d'aprovar el codi d'ètica i conducta i assegurar que 

l'organització està conforme amb aquest codi, pel que se sotmet a la ratificació per part de l’Assemblea. 

 

D.  Conducta de La Junta Directiva 

1. Reunions de La Junta Directiva - La Junta Directiva està autoritzada per conduir els assumptes de l'entitat 

pel que ha de reunir-se amb la freqüència que sigui necessari per dur a terme de forma total i adequada aquest 

assumptes. Per això haurà de reunir-se, almenys, sis vegades a l'any en forma presencial o telemàtica, podent-

se combinar segons les necessitats i disponibilitat de les persones que la conformen. 

2. Actes - Les actes de cada reunió han de ser elaborades i distribuïdes a cadascuna de les persones membres 

i arxivades per a referències futures. Les actes també estan disponibles per a membres de l'associació, 

personal i públic en general, amb l'excepció de les discussions relacionades amb l'avaluació i la informació 

confidencial del personal, però no es distribuiran de forma directa o indirecta si no existeix sol·licitud prèvia 

per escrit. 

3. Responsabilitat per conducta - La Junta Directiva és responsable de la seva pròpia conducta. Establirà les 

expectatives per a les persones membres de la junta directiva (incloent les relacionades amb el servei en 

sectorials, assistència a les reunions, participació en les activitats programades, etc.), i avaluarà anualment la 

seva pròpia actuació. Les funcions dels càrrecs no està determinada en els estatuts de l’entitat, perquè serà 

la mateixa Junta qui establirà les funcions corresponent als càrrecs de presidència, vicepresidència, secretaria, 

tresoreria i vocalies, delimitant també les competències, que en cap cas poden excedir o subvertir les de 

l’òrgan directiu contemplades en els estatuts. 

 

 

E.  Conflicte d'Interessos 

 

1. Els interessos de l ’entitat – Les persones que formen la Junta Directiva posaran les metes de l'entitat abans que 

les metes personals, i posaran els millors interessos per l’entitat per sobre dels desitjos individuals. 

2. Conflicte personal - Cap membre de la Junta Directiva pot participar en decidir un assumpte que li impacti directa 

i personalment, com ara una reelecció, mesures disciplinàries, etc. o bé indirecta i personalment com a membre de 

l’entitat sòcia a la qual pertanyi com a professional remunerat.  
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3. Divulgació - Cada membre de la Junta Directiva ha de divulgar els actuals i potencials conflictes d'interessos, 

incloent cada afiliació institucional que el o ella tingui que pugui involucrar un possible conflicte d'interessos, com ara 

ocupar un lloc en una junta directiva d'una altra entitat que coincideixi amb ALEI en propòsits i missions, partits polítics, 

etc. Aquestes condicions no impliquen en sí mateixes la manca de correcció ètica. 

4. Política sobre conflicte d'interessos de les sòcies - Comptem amb una política per escrit sobre el conflicte 

d'interessos, que és aplicable a la Junta Directiva, la direcció executiva, tècnica i a qualsevol membre del personal i 

voluntari que tinguin una significativa autoritat en la presa de decisions pel que fa a les activitats de l'entitat o els 

recursos , així com a persones sòcies rellevants dins l’entitat. 

5. Signatura - La Junta Directiva subministrarà a les persones que formin part, la declaració per escrit de conflicte 

d'interessos, que s’ha de signar en forma individual a l'inici de cada termini de servei. 

 

4.  RECURSOS HUMANS 

El personal ha de ser responsable, capaç i compromès amb la missió. Per això la política general de recursos humans es 

dirigeix tant a personal contractat remunerat com a les persones voluntàries que poden desenvolupar diferents rols, 

fins i tot en l'administració i proporcionant programes i serveis de suport.  

 

A.  Responsabilitats de l 'ONG 

1. Personal capaç i responsable – ALEI buscarà el personal (contractat i voluntari) millor qualificat per al 

desenvolupament de les tasques que corresponen a cada lloc de treball i en cada moment. Per això es tindrà en compte 

no sols la formació específica o els coneixements sobre l’àrea concreta.  

Per a tots els llocs de treball es valorarà l’experiència en el desenvolupament de les tasques específiques, el 

coneixement de l’àmbit social, el coneixement i experiència en altres àmbits del mon de les ONG i del tercer sector 

social de serveis a les persones i la capacitat de comprometre’s amb la missió d’ALEI i compartir els valors d’igualtat de 

totes les persones, independentment del seu origen, ètnia, sexe, gènere, capacitats i situació personal.  

2. Condicions de treball ,  desenvolupament i acompanyament - Així mateix, es donaran unes condicions de 

treball adequades, s’oferirà acompanyament (quan sigui necessari) i s’orientarà i supervisarà al personal nou, que serà 

tractat amb imparcialitat i equitat. Es facilitaran oportunitats al personal per al seu desenvolupament i creixement 

individual i fomentarà una atmosfera que promogui, per part dels càrrecs directius, accions orientades a aquest 

desenvolupament i que puguin millorar les seves capacitats i habilitats i ser enriquidors, sempre des del compromís 

amb la missió, la visió i els valors d’ALEI. 

3. Redacció de polítiques de recursos hum ans – Des del moment que ALEI compti amb un personal contractat 

de més 10 persones, es redactarà un manual per a l'empleat/da que inclourà els aspectes bàsics del lloc de treball 

(beneficis, dies de vacances, baixa per malaltia, etc.), polítiques fonamentals com la confidencialitat de la informació, 

polítiques d’ús dels recursos informàtics, una política especifica pel que fa a el tema de consum de drogues i alcohol, , 

i els procediments per a objeccions i queixes així com els protocol de prevenció i intervenció d’assetjament per 

qualsevol causa.  

4. Justícia i drets – Ens comprometem a que tot el personal sigui tractat amb justícia i equitat i com a persones amb 

drets de ser respectades i defensades. Es protegiran els seus drets a la llibertat d'associació, consciència i expressió i 

en justícia els serà exigits aquest mateix compromís envers les altres integrants del personal, la pròpia entitat i totes 

les persones relacionades. 

5. Codi de ètica i  conducta - A cada membre del personal li serà subministrat el codi ètic, el pla d’igualtat, el pla de 

voluntariat, la política de conflicte d’interessos i la política de privacitat. En base al principi d’equitat, en cas que alguna 

persona inclosa en la categoria de personal de servei no compti amb suficients recursos per a la seva comprensió, serà 

responsabilitat del personal de totes les categories superiors, transmetre amb claredat els aspectes bàsic d’ètica i 

conducta, especialment aquells que afectin al seu desenvolupament, sense perjudici de que li pugui ser lliurada la 

documentació o qualsevol adaptació d’aquesta que pugui facilitar l’accessibilitat. 

6. Comunicació – El personal ha de comptar amb canals de comunicació amb la Junta Directiva per a poder informar 

de pràctiques inadequades i manques d’ètica que es puguin detectar.  

7. Responsabilitat - El personal serà encoratjat i guiat per mantenir un alt nivell professional i de conducta personal, 

i assumir responsabilitat personal i professional per les seves accions i decisions. 
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9. Confidencialitat - El personal amb accés a la documentació oficial i informació privada, serà puntualment informat 

sobre els aspectes referents al manteniment de la integritat i la confidencialitat, així com la privacitat de tal informació 

per protegir qualsevol persona i entitat involucrada.  

 

B.  Conflicte d'Interessos 

1. Política escrita – La Junta Directiva subministrarà la política escrita de conflicte d’interessos al personal de 

direcció, sotsdirecció i comandaments intermedis que tinguin poder de decisions, per a que sigui signada en 

el moment de l'inici del seu servei a l’entitat i, posteriorment, cada 2 anys. 

2. Divulgació - Cada persona que ocupi els càrrecs referits, ha d’informar de qualsevol afiliació institucional que 

tingui així com les relacions familiars amb persones amb rellevància dins l’entitat o les administracions 

públiques locals i que poguessin involucrar-la en un conflicte d'interessos. 

3. Regals – El personal no podrà acceptar cap regal amb valor econòmic o significatiu connectat amb la seva 

posició ni tan sols per transferir-lo cap a l'entitat. 

4. Ús de la posició per benefici personal - El personal s’abstindrà d'utilitzar la seva posició oficial, ja sigui 

com voluntària o remunerada, per assegurar-se algun privilegi especial, guany o benefici personal.  

5. Els interessos de l ’entitat – El personal posarà les metes de l'entitat abans que les metes personals en el 

seu desenvolupament, i els millors interessos per l’entitat i els projectes per sobre dels desitjos individuals 

 

 

5.  CONFIANÇA PUBLICA 

La confiança és un element fonamental per ALEI, en manifestació dels nostres valors de compromís amb la gestió 

eficient i responsable dels recursos de l’organització i la transparència en aquesta gestió, com a garant de la posada 

en valor del treball conjunt orientat a la missió.  

Per aconseguir la confiança del públic, dels mitjans de comunicació, dels governs, de les finançadores i donants, de les 

persones beneficiaries i del personal contractat i voluntari, és necessari mantenir uns estàndards elevats en relació a 

la transparència i que al mateix temps puguin assegurat el tractament adequat de la informació. 

 

A.  Inform ació publica  

 Exactitud i puntualitat - La informació subministrada sobre l'organització per a les entitats sòcies, 

administracions, organismes col·laboradors, personal i el públic en general serà exacta i es lliurarà en els 

terminis adequats o que s’hagin acordat. 

 Informe anual – Anualment es redactarà una memòria que de l’entitat que inclogui informació de les 

activitats, informació econòmica i les entitats sòcies i estarà disponible per a les entitats sòcies, les persones 

interessades i el públic en general, abans del 30 de juny de l’exercici següent. Així mateix, es prepararà una 

memòria anual dels projectes que serà accessible al públic en general a banda dels informes i memòries de 

projecte de caràcter privat que puguin ser lliurats a les entitats col·laboradores i finançadores de cadascun 

del projectes, per a la seva avaluació i justificació.  

 Inform ació econòm ica i financera - El resum de balanç i la informació econòmica de l’any s’inclou en la 

memòria anual de l’entitat de manera clara i útil per a totes les persones independentment del seus 

coneixements en l’àmbit econòmic, comptable o fiscal, detallant les fonts de finançament, l'ús d'aquests fons, 

el percentatge dels fons utilitzats en serveis i programes, les activitats d'administració i la recaptació de fons; 

així com qualsevol compensació que s'hagi pogut abonar a la junta directiva directiu.  

Tanmateix, la comptabilitat és revisada anualment per una auditora, prèviament a la seva presentació i 

aprovació a l’assemblea general i tots els registres estan disponibles per als requeriments apropiats. Quan els 

comptes siguin auditats, els resultats i certificats de l’auditoria seran públics a l’apartat de transparència del 

web.  

 Llistat de l ’òrgan directiu - Els noms de les persones que conformen el Junta Directiva és públic i accessible 

en l’apartat corresponent del web i qualsevol canvi en la seva composició es fa públic en els mitjans adequats.  

 Associacions – ALEI proporcionarà en temps i en forma, i de manera adequada la informació sobre qualsevol 

associació o altres iniciatives conjuntes que hagi establert amb agents públics i privats, a les entitats sòcies 

i al públic en general. 
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 Confidencialitat – ALEI manté la confidencialitat de la informació personal de l'equip de treball, persones 

beneficiàries dels projectes i altres, excepte quan elles mateixes a títol personal renunciïn a aquest dret, o 

que la informació sigui sol·licitada per vies legals. Per al tractament de dades de caràcter personal i de la 

informació ens ajustem al que preveu la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades y Garantia de Drets 

Digitals 

 Comparació - ALEI es descriu i es defineix a si mateixa en termes dels seus propis mèrits, sense menysprear 

els mèrits d’altres entitats, agrupacions o federacions. Els comunicats referents a altres entitats no es 

crearan amb el propòsit de treure un benefici en detriment d'una altra. 

 Canals de comunicacions – ALEI te a disposició del públic un canal de comunicació directa a través de mail 

o telèfon, (que es poden trobar en el lloc web),  perquè tothom que vulgui conèixer més sobre nosaltres i les 

nostres activitats, ens pugui sol·licitar informació. 

 

B.  Suport Públic 

 Exactitud i en context - La informació que ALEI triï per divulgar als mitjans de comunicació, creadors 

d'opinió o política i per al públic en general seran exactes i presentades en un context adequat. Això inclou 

informació respecte a qualsevol legislació, política, personal, organització, o projecte a què s'oposi, que doni 

suport, o que està debatent. Les projeccions de futur o de llarg termini es presentaran clarament com això, i 

no com a fets. 

 Declaracions verbals i escrites – Les persones que formen part de la Junta Directiva ni el personal de 

direcció a títol personal, estan autoritzats per emetre declaracions verbals o escrites en nom i representació 

d’ALEI. 

- Qualsevol declaració verbal en nom i/o representació d’ALEI, ha de ser prèviament acordada i aprovada per la 

Junta Directiva i no es divulgarà per canals oficials o extraoficials fins que dita declaració hagi estat feta per 

la persona encarregada. 

- Qualsevol declaració escrita en nom i/o representació d’ALEI s’emetrà des de la  direcció i en cas 

d’impossibilitat per la presidència. En tot cas, els documents que continguin aquestes declaracions tindran el 

format estandarditzat de presentació d’ALEI, estaran marcats adequadament abans de la seva confirmació i 

sols es divulgaran una vegada aprovats per la Junta Directiva i a través dels canals oficials d’ALEI (web o 

comptes de mail @alei.cat) 

 Divulgació tendenciosa - ALEI presentarà la informació de forma imparcial i de manera no-tendenciosa i 

en els casos que hi hagi una possible tendència inevitable o inherent, aquesta serà exposada de forma clara 

i comprensible. 

 Autoritat per a les declaracions - Les declaracions que emeti ALEI reflecteixen la seva autoritat vigent, 

sent capaç de representar les entitats membres i les opinions d'aquestes quan estiguin determinades per 

mitjans adequats. En cap cas s’assumirà en forma inadequada l'autoritat dels col·lectius als quals serveixen 

les entitats sòcies més que com a part del col·lectiu general de persones que viuen situacions d’exclusió a la 

ciutat o de risc d’estar-ho. 

 

6.  LEGALITAT I FINANCES 

ALEI compte amb procediments apropiats financers i legals per al compliment de les obligacions legals, però també 

per assegurar als finançadors d’activitats i projectes, membres i públic en general que la gestió dels fons de 

l'organització són fiables i usades en forma correcta.  

Per això comptem mensualment amb informes econòmics acurats i es fa una revisió dels registres financers i 

comptables, duta a terme per auditors qualificats que certifiquen que s’està negociant legalment i en conformitat 

amb les pràctiques comptables acceptades.  

 

 Responsabilitat fiscal – Les persones que conformen la Junta Directiva mantenen en última instància la 

responsabilitat fiscal per l'entitat i entenen els requeriments o deures d'informar sobre les actes 

econòmiques o declaracions financeres. Així, s’estableixen tots els mecanismes de rendiment de comptes 

envers les entitats sòcies, les administracions públiques, els agents finançadors públics o privats i el públic 

en general. 
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 Pressupost anual – El pressupost anual de l'entitat s’aprova per la Junta Directiva el 31 de gener de l’any 

pressupostat. Aquest pressupost esbossa una projecció de despeses per a les activitats programades, els 

ingressos i l’administració i durant tot l’exercici es treballa d’acord amb aquest pressupost.  

 Declaració financera interna - Mensualment i com a part dels informes de gestió, es realitza un seguiment 

pressupostari acurat, que reflecteix les desviacions del període i del qual resulta una previsió anual. Així 

mateix, es fa un pressupost de tresoreria, que s’actualitza amb la mateixa periodicitat. Totes i cadascuna de 

les variacions significatives entre el pressupost de despeses i els desemborsaments reals, i entre ingressos 

pressupostats i reals, estan identificades i explicades convenientment. 

 Polítiques financeres – La direcció executiva de l’entitat te atribucions necessàries per a gestionar 

l’operativa habituals dels comptes i dipòsits que aquesta pugui tenir en entitats financeres. Les persones que 

ostentin els càrrecs de presidència i tresoreria, estaran acreditats davant aquestes entitats i tindran accés 

directe per a realitzar tot tipus de consultes i seguiments de l’operativa.  

 Procediments de control intern - Els procediments de control intern pretenen salvaguardar a l'entitat 

contra les gestions inadequades, imprudents, o il·legals  dels recursos econòmics disponibles i futurs. 

Per això, més enllà del que estipula l’article 28 dels estatuts: “En els comptes corrents o llibretes d'estalvis 
obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures de les persones que ocupin els 
càrrecs de presidència, tresoreria i secretaria. Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una 
de les quals ha de ser la del tresorer o tresorera o bé la del president o presidenta.”  s’estipula: 

- La direcció executiva pot realitzar despeses de fins a 500€ a proveïdors no habituals o de categories de 

despesa no contemplades en el pressupost anual i incloure l’explicació apropiada en l’informe mensual. 

- Per a qualsevol despesa superior a 500€ en una categoria no prevista en el pressupost anual, es necessitarà 

el vistiplau de la persona que ocupi el càrrec de presidència o tresoreria. 

- Per a despeses superiors a 1.500€, s’hauran de sol·licitar un mínim de dos pressupostos a diferents proveïdors 

i ser aprovada l’elecció per la Junta Directiva. 

- La direcció executiva estarà autoritzada a operar totes les despeses anuals que s’ajustin al pressupost 

aprovat. 

 Auditoria – Quan l’entitat encarregarà auditoria dels comptes d’acord amb la legislació, quan els ingressos  

procedents de subvencions i ajusts d’administracions públiques superi els 600.000€ i en tot cas si fos 

declarada d’utilitat pública. Tanmateix, l’entitat es beneficiarà de l’auditoria dels comptes, tot i no reunir les 

condicions en que legalment sigui exigibles, a partir que les subvencions d’administracions públiques superin 

els 100.000€ i sigui possible, des de la responsabilitat, destinar una partida pressupostaria.  

 Lleis i reglamentacions - Les activitats, governabilitat, i altres assumptes es faran d'acord amb les lleis i 

regulacions normatives incloent aquelles que es pogués pretendre modificar d’acord amb la missió i visió 

d’ALEI. 

 Revisió legal – Es comptarà amb la col·laboració remunerada o voluntària d’un advocat que s'encarregui de 

revisar els documents orgànics  per assegurar que aquests estan en conformitat amb les lleis i normatives de 

regulació existents. 

 

7.  RECAPTACIÓ DE FONS 

ALEI, per a treballar en pro de la missió, necessita suport econòmic i financer voluntari de fundacions, organitzacions, 

donants individuals, i administracions públiques. Aquest suport econòmic i financer no és simplement un moviment de 

diners d’aquestes fons cap a l’entitat sinó que és una circulació doble, implica valors i obligacions envers l’agent 

finançador o donant. Per així som una entitat transparent, responsable i oberta a rendir comptes i permetre que 

finançadors, donants i administracions puguin tenir informació clara dels projectes en tot moment. 

 

A.  Principis generals de la recaptació de fons 

 Junta Directiva – La Junta Directiva participa activament en l'esforç de la recaptació de fons, fins i tot 

col·laborant directament en les peticions i sol·licituds. 

 Coherència amb la m issió - ALEI només acceptarà fons que guarden coherència amb la seva missió, que 

no comprometin els principis fonamentals, i que no limitin la capacitat de tractar assumptes rellevants amb 

total llibertat, profunditat i objectivitat. 
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 Veracitat - ALEI és veraç en tots els assumptes relacionats amb la recaptació de fons i el seu ús. 

 Missió prioritària - Els programes i projectes es dissenyen per contribuir a la missió de l’entitat i mai seran 

dissenyats simplement per satisfer les necessitats de finançament. 

 Accions no-ètiques – ALEI no tolerarà cap activitat que no tingui ètica, com finançar dues vegades un sol 

projecte, ocultar o amagar els finançaments d’uns agents a uns altres, desviar fons o destinar fons per a un 

altre fi diferent a què se li va donar originalment i pel qual van ser aprovats, així com exagerar els èxits 

obtinguts amb els mateixos. 

 

B.  Sol· l icitud de donacions 

 Sol· l icitud de diners – ALEI assegurarà que totes les sol·licituds de donacions al públic i materials 

promocionals per aquestes són precisos i representen en forma clara i veraç l’objectiu pel qual se sol·licita. 

Igualment hauran de reflectir l'ús planificat dels fons sol·licitats, i sols poden fer afirmacions que es puguin 

complir, sense exageració dels fets o omissió de fons, ni publicant comunicats o imatges que puguin crear 

una impressió falsa o enganyosa. 

 Beneficis per pagament d'impostos – ALEI no és actualment una entitat declarada d’utilitat pública, pel 

que les persones o organitzacions donants no poden obtenir cap benefici o deducció d’impostos, perquè 

aquesta informació estarà present en les sol·licituds de donacions i en els rebuts que es puguin emetre, 

prèviament a la contribució. En cas que ALEI obtingués el certificat d’utilitat pública, garantirà que les donants 

rebin informes precisos, complets i ètics en relació a les implicacions en els impostos per potencials donacions. 

 Principis per a la recaptació de donacions - La recaptació de fons sempre es durà a terme per al propòsit 

específic de la missió, i es farà en forma lliure de coerció, d'un motiu impropi, d'una conducta inadequada, d'una 

recompensa il·lògica.  

 Fons excessius - Quan el finançament per a un propòsit concret es demani al públic, hi haurà un pla per 

gestionar qualsevol excés de fons, i, quan sigui necessari, la petició inclourà informació sobre com 

s’utilitzarien aquests excessos. 

 Compensació a qui recapta fons - ALEI no proveirà compensació per a qui recapti fons basada en un 

percentatge de les contribucions aconseguides o que s'esperen aconseguir, i tampoc un salari per això, ja que 

pot fomentar un comportament poc ètic o una conducta impròpia per part de la persona que recapta fons i 

també pot ser un obstacle cap al manteniment d'un esperit de voluntariat i el sosteniment de la missió. 

Aquesta condició serà clarament explicada a les persones que puguin ser recaptadores de fons. 

 Percentatge de costos de la recaptació de fons - Els costos implicats en la recaptació de fons estaran 

adequats als ingressos generats per cadascuna de les accions i no superaran una tercera part dels ingressos. 

ALEI dissenyarà les accions en base a l’experiència i el coneixement acumulat per intentat que el percentatge 

de costos estigui per sota del 25% dels ingressos. 

 

C.  Ús de fons 

 Ús de contribucions – ALEI garantirà que les contribucions són usades com es va prometre o es va implicar 

en la petició o per als propòsits de donants i farà un ús efectiu i eficient, realitzant un seguiment acurat. 

 Comprom ís amb les donacions - Quan ALEI accepta una subvenció, contrau un compromís amb l’agent 

que realitza l’aportació pel qual està subjecta a lliurar una justificació de l’ús d’aquest fons, que farà de manera 

veraç i responsable. De la mateixa forma, quan es tracti d’una donació, ajuda econòmica o premi, es 

compromet a dur a terme les activitats que es poguessin acordar amb el mateix caràcter o en tot cas, quan 

no existeixi acord previ, destinar els fons en coherència amb la missió. Tanmateix ALEI podrà acceptar 

donacions altruistes que no siguin resultat d’una acció de recaptació, també en forma de materials o 

productes de les quals pugui beneficiar-se directament o fer beneficiari a les entitats sòcies, regint-se pels 

mateixos principis que apliquen a totes les donacions. 

 Permís de donants per a canvis - ALEI podrà alterar les condicions de l’ús acordat d'una donació o ajuda 

econòmica només obtenint el consentiment explícit de qui realitza l’aportació. 
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D. Responsabilitat  

 Localització de despeses - ALEI te establert un sistema organitzat per a la localització de les despeses de 

les donacions rebudes a través del seguiment pressupostari. 

 Informes en temps – ALEI elaborarà sempre els informes en temps i forma apropiats sobre l'ús i 

l'administració dels fons, independentment de si aquests fons estan o no condicionats per informes de 

justificació. Quan es tracti de la suma de moltes petites donacions els informes poden explicar l’utilització del 

conjunt.  

 

E.  Relacions am b donants.  

 Relacions amb donants – Les persones que formen part de la direcció, administració, serveis, projectes, 

així com les voluntàries no establiran cap relació amb les donants o potencial donants per a obtenir un 

benefici personal o beneficiar a familiars, o altres amb qui mantingui una relació personal ja sigui d’amistat o 

qualsevol altra. 

 Confidencialitat - La informació privilegiada o confidencial en relació a donants o donacions no serà 

revelada a les parts no autoritzades. 

 Privacitat de donants - La privacitat de les donacions serà respectada i se salvaguardarà qualsevol 

informació confidencial referent a aquestes. Les persones donants tenen l’opció de romandre en l'anonimat 

i no figurar en cap llista que sigui venuda, llogada o donada a altres, tret que se li doni l'opció d'aprovar tals 

llistes o de treure el seu nom de les mateixes. Per a la resta de qüestions relacionades amb el tractament de 

dades ens remetem al que estipula la Política de Privacitat d’acord amb la Llei Orgànica vigent. 

 

8.  ASSOCIACIÓ,  COL·LABORACIÓ I XARXES 

El treball en xarxa és fonamental en la nostra missió. Més enllà de la xarxa d’entitats que formen part de ALEI, busquem 

la cooperació i col·laboració d'altres organitzacions civils, dels governs o administracions i d’altres, incloses empreses  i 

organitzacions amb ànim de lucre que puguin ser beneficioses per avançar en els nostres objectius 

Aquestes col·laboracions es busquen per a un bé comú i poden reduir duplicació de serveis i eliminar l'ús de recursos 

per a propòsits competitius en comptes de servir a la població. També pot permetre unificar forces i recursos per 

promoure l'efectivitat a l'hora d'abordar assumptes prioritaris.  

 

A.  Principis Generals d'Associacions i Col· laboració  

 Coherència de la missió - ALEI col·laborarà amb altres entitats només si l'associació guarda coherència 

amb la missió. 

 Valors compartits – Les col·laboracions es faran sobre la base de valors compartits, en àrees comuns, i per 

al bé de la societat. 

 Benefici m utu – Les col·laboracions es faran sobre una base equitativa de benefici mutu genuí per a cada 

organització; per això ALEI tindrà present el benefici de les col·laboracions també per a les entitats que en 

formen part i les persones i col·lectius als quals aquestes serveixen. 

 Transparència – Tota col·laboració ha de permetre que hi hagi transparència financera en el flux mutu 

d'informació, idees i experiències. 

 Adaptació als canvis - Les col·laboracions hauran d'adaptar-se als canvis en la relació de forma conjunta i 

no ser forçats per una o altra organització. 

 

B.  Relacions amb altres organitzacions socials civils i ONGs 

 Objectius comuns – Promovem que aquelles organitzacions amb missions coincidents, valors i col·lectius a 

servir comuns, treballin conjuntament per al benefici d’aquests i per a l'assoliment d'objectius comuns. 

 Competència i duplicació de serveis  – Vetllem per a que les organitzacions amb objectius comuns 

s’abstinguin de competir entre si i de realitzar duplicació de serveis innecessaris. El treball en xarxa servirà a 

aquesta observació tan interna d’ALEI com externa a nivell local i facilitarem la mediació, si s’escau. 

 Compartint inform ació – Fomentem que les organitzacions amb objectius comuns puguin compartir de 

manera oportuna la informació de projectes, recolzar-se mútuament i sumar esforços en la forma que sigui 

més adequada i respectuosa amb totes elles i les seves particularitats. 
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 Suport a altres ONG - ALEI expressarà la seva solidaritat amb campanyes i accions d'altres ONG, i promourà  

l'efectivitat i l'èxit d’aquestes sempre que això no comprometi la nostra integritat i valors, per la qual cosa es 

tindrà cura en conèixer les activitats de aquelles organitzacions a les que es doni suport. 

 Xarxes - ALEI s'interconnectarà amb altres entitats i federacions d’entitats ètiques com a mitjà per 

promoure el creixement, efectivitat i eficiència del tercer sector social de serveis a les persones i per avançar 

cap a la justícia social i no pas amb la finalitat exclusiva de donar una imatge de participació que estigui buida 

de contingut. 

 

C.  Relacions amb les administracions.  

 Independència – ALEI formarà part d'un acord associant-se a un govern o una administració només quan 

sigui en benefici de l'assoliment dels objectius i no comprometi la independència o l'auto-control de l'entitat. 

 Beneficis mutus apropiats - ALEI buscarà el diàleg i la cooperació amb el govern o les administracions 

quan aquesta cooperació sigui apropiada i mútuament beneficiosa i augmenti l'efectivitat per treballar en els 

assumptes prioritaris de l’entitat. 

 Objectius – ALEI no establirà associació amb un govern o administració només per promoure la seva 

sostenibilitat o l'avantatge competitiu que aquesta impliqui envers altres organitzacions en l'assoliment dels 

objectius. 

 Condicions polítiques – ALEI no canviarà les seves polítiques o la seva naturalesa no partidària a canvi de 

favors polítics. 

 

D.  Relacions amb organitzacions amb ànim de lucre  

 Independència – ALEI establirà una col·laboració amb una organització amb ànim de lucre només quan sigui 

beneficiós per a l'assoliment dels objectius i no comprometi la independència o l'auto-control de 

l'organització. 

 Objectius - ALEI no entrarà en col·laboració amb una organització que persegueixi fins de lucre, motivada 

per raons financeres alienes a l'assoliment dels objectius de la missió. 

 Avantatges al mercat - ALEI no entrarà en col·laboració amb una organització que persegueixi fins de lucre 

si la principal motivació de la organització és la d'obtenir un avantatge en el mercat sobre la competència. 

 

 

9.  RECONEIXEMENTS 

Nombroses individus, representant organitzacions sense ànim de lucre d'arreu de món van contribuir en el 

desenvolupament del CODI DE ETICA I CONDUCTA PER A LES ONG de la WANGO, que com ja manifestem en el prefaci, 

ha servit de guió i també d’inspiració en molts aspectes, per la redacció del nostre propi codi.  

L’ASSOCIACIÓ MUNDIAL D'ORGANITZACIONS NO-GOVERNAMENTALS – WANGO - és una de les preeminents 

associacions de membres d'ONG al món. La membresia de l'Associació cobreix totalment el vast espectre del món de 

les ONG, que s'estén des de la petita organització sense ànim de lucre focalitzada en les seves comunitats locals a les 

grans, passant per organitzacions amb agendes globals, des de les nacions menys desenvolupades fins als països més 

rics. La missió de l'Associació és servir als seus membres enfortint i animant a el sector no-governamental com a un 

tot, i incrementant la comprensió publica sobre la comunitat no-governamental, subministrant el mecanisme de suport 

necessari perquè les ONG es connectin entre si. 
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POLÍTICA SOBRE CONFLICTE D’INTERESSOS.  

 

Tenim consciència del que les nostres accions, mancant una explicació, poden semblar a altres i a vegades la percepció 

d'un conflicte d'interès planteja tanta preocupació ètica com un conflicte efectiu d'interès.  

Les situacions de conflicte d'interès no impliquen necessàriament una actuació errada o manca d’ètica, però no 

obstant això, les gestionem de manera apropiada perquè no comprometin la nostra tasca i la integritat de ALEI. Així 

quan cadascuna de les persones vinculades evita la percepció i la realitat d'un conflicte d'interès podem ajudar a 

preservar la nostra independència i imparcialitat.  

Totes les persones que formem part de  l’entitat som conscients és que en tot moment anteposem els interessos de 

l'associació per sobre dels nostres, però els conflictes d'interessos són temes molt generalitzats i per això cal tractar-

los des del vessant legal i l'ètica. 

 

Definició de conflicte d'interessos 

 

Un conflicte d'interessos sorgeix en una situació en la qual els interessos o obligacions personals o professionals d'una 

persona que forma part de la Junta Directiva o personal professional contractat o voluntari entren en conflicte amb 

les responsabilitats de les seves funcions en ALEI 

Aquesta definició inclou els següents tipus de situacions de conflicte d'interès: 

- Conflicte d'interès real, per exemple: una situació en la qual una persona membre de la Junta Directiva o 

Comitè Executiu i/o personal d'alt rang com la direcció executiva o de projectes estan o estaran influïts pel 

seu interès personal o professional. 

- Conflicte d'interès percebut, per exemple: una situació en la qual una persona membre de la Junta Directiva o 

Comitè Executiu i/o personal d'alt rang com la direcció executiva o de projectes semblen estar influïts pel seu 

interès personal o professional. 

- Conflicte d'interès potencial, per exemple: una situació en la qual una persona membre de la Junta Directiva o 

Comitè Executiu i/o personal d'alt rang com la direcció executiva o de projectes poden veure's influïts en el 

futur pel seu interès personal o professional. 

 

Tipus de situacions on es dóna el conflicte d'interès 

 

Tenim registrada una sèrie de situacions susceptibles d’integrar possibles conflictes d'interès. 

Quan una persona membre de la Junta Directiva o Comitè Executiu i/o personal d'alt rang com la direcció executiva o 

de projectes o voluntàries amb poder de decisió: 

 Té interès financer material en una transacció amb ALEI per a béns i serveis. 

 Té interès financer material en una transacció entre la ALEI i una altra entitat amb la qual aquesta persona 

(o un familiar directe) està directament associat. 

 Tenen relacions familiars entre elles. 

 Tenen relacions empresarials entre elles. 

 Intervé fins a un cert punt o té interès financer en una institució o organització que competeix amb ALEI. 

 Té interès financer material en una acció d’ALEI de la qual sigui beneficiària directa la entitat sòcia de la que 

forma part. 

Els conflictes d'interessos no necessàriament són dolents o perjudicials per a l'associació, però han d'identificar-se 

adequadament i tractar-se de manera transparent. 

 

Política 

 

Cap persona membre de la Junta Directiva o Comitè Executiu i/o personal d'alt rang com la direcció executiva o de 

projectes o voluntàries amb poder de decisió haurà d'obtenir benefici o guany personal o professional, ja sigui de 

manera directa o indirecta, per raó de la seva participació en ALEI. 

L’únic benefici al qual poden aspirar totes elles (i que no estigui regulat per un contracte) és el que esdevingui del 

reconeixement públic de la seva dedicació voluntària i contribucions a ALEI en el treball per assolir la missió. 
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Procediments de gestió del conflicte d'interès (real,  percebut i potencial)  

 

Les persones que formen la Junta Directiva i la Direcció Executiva tenen la tasca de divulgar situacions de conflicte 

d'interès real, percebut o potencial. La divulgació pot realitzar-se a la presidència de l'associació, abans, durant o 

després de les reunions de la Junta Directiva. 

1. Després de divulgar els fets relatius al conflicte d'interès durant la reunió de la Junta Directiva, la(s) persona(s) 

involucrada(s) hauran de sortir del lloc per a permetre que la resta determini si la situació és un conflicte 

d'interès. 

2. Si la situació es considera com un conflicte d'interès, la Junta Directiva determinarà els procediments per a 

abordar el conflicte d'interès. La decisió prendrà en consideració la severitat de la situació i, a més, l'interès 

general de l'associació.  

3. Els procediments poden incloure: 

- La designació d'una persona o comitè neutral perquè investigui les alternatives a la transacció o acord 

proposat; 

- Intents per obtenir una transacció o acord més avantatjós d'una persona o entitat que no donaria lloc a 

un conflicte d'interès; 

- Si no és raonablement possible una transacció o acord més avantatjós sota circumstàncies que no 

produeixin conflicte d'interès, la Junta Directiva pot prendre una decisió sobre com procedir amb la 

transacció o acord. 

 

Incompliment de la política de conflicte d'i nterès 

 

1. Quan una persona que forma part de la Junta Directiva o la Direcció executiva es trobi en una situació de 

conflicte d'interès que no s'hagi divulgat, la Junta Directiva requerirà a la(s) persona(s) involucrada(s) que 

divulguin plenament la naturalesa del conflicte d'interès. 

2. Després de la discussió sobre la divulgació i, en cas necessari, major recerca, la Junta Directiva determini que 

la política sobre conflicte d'interès de l'associació no s’hagi complert, es prendran les accions disciplinàries i 

correctives apropiades. 

 

Documentació de les situacions de conflicte d'interès 

 

Totes les discussions i decisions relacionades amb la situació de conflicte d'interès hauran de registrar-se en les actas 

de les reunions en les quals es va discutir la situació. La informació documentada ha d'incloure: els noms de les 

persones que van divulgar o que es van trobar estar en una situació de conflicte d'interès, la naturalesa del conflicte 

d'interès, les accions preses per a determinar si la situació era un conflicte d'interès, la decisió de la Junta Directiva 

respecte a si va existir un conflicte d'interès i, finalment, com es va gestionar. 

Les actes de les reunions mantenen el seu caràcter de document privat, que estarà disponibles per a les sòcies que 

ho demanin per escrit especificant el motiu de la sol·licitud.  

En cap cas aquesta documentació serà publicada en mitjans lliures ni utilitzada amb la finalitat de perjudicar a la 

persona o persones implicades en el conflicte.  

Únicament, i d’acord amb el que contemplen els estatus, en cas de que la resolució impliqui sanció greu, serà 

comunicada a les sòcies en assemblea general ordinària.  

 

Queixes de les situacions de conflicte d'interès reals,  percebudes i p otencials 

La Junta Directiva respondrà a totes les queixes escrites respecte a situacions de conflicte d'interès reals, percebudes 

i potencials presentades per mitjà d'una carta oficial, en la qual detallaran la seva decisió i les raons que la recolzen en 

un termini de 30 dies a partir de la recepció de la queixa. 
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