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Ø. INTRODUCCIÓ. 
 

El present document estableix un seguit d’indicacions per tal de garantir que, tant l’organització Totes fem 

Badia com les persones que participin d’ella, puguin construir un projecte polític amb unes bases sòlides 

garantint l’honestedat, el servei a la societat, la transparència, el respecte, el diàleg, la integritat, la 

corresponsabilitat, la justícia social i la llibertat. 

 

Aquests valors, recollits en el codi ètic, han de ser la bandera de l’organització.  Per tal de garantir que es 

respectin s’ha realitzat una normativa amb l’objectiu que no es realitzin actuacions en contra d’ells, tant per 

les persones que participen de l’organització com pels representants de la mateixa.  

 

També es recull en aquest document com ha d’organitzar-se i com s’ha de finançar Totes fem Badia. 
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1. L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA. 
 

L’estructura organitzativa de Totes fem Badia és totalment horitzontal.  L’assemblea oberta serà 
l’encarregada de prendre les decisions.  Per operativitat del sistema es crearà un seguit de comissions de 
funcionament, designades per l’assemblea, que seran les encarregades de coordinar el funcionament de 
cadascuna de les àrees de l’organització.  Per últim, hi haurà un grup de coordinació que serà l’encarregat 
de reunir-se periòdicament amb els responsables de cada àrea per tal de coordinar les comissions de 
funcionament. 
 
 

1.1. L’ASSEMBLEA. 
 

L’Assemblea General és el màxim òrgan de debat i decisió de Totes fem Badia.  L’assemblea General es 
l’òrgan màxim de direcció de TFB i les seves resolucions són vinculants per a tots els Associats i adopta els 
acords que corresponguin sobre els Estatus, el programa i les línies d’actuació política.  Les Assemblees 
Generals poden ser ordinàries, extraordinàries o informatives.  L’Assemblea és plural, transversal i oberta a 
tothom que vulgui participar d’ella, sempre que respecti i acati tant el Codi Ètic com les Normes de 
Conducta. 
 
L’Assemblea és l’encarregada de: 

� Aprovar i revisar aquest document de forma periòdica.  La revisió del document es realitzarà, com 
a mínim, després de cada canvi de legislatura per tal de garantir que sigui fidel a la seva funció. 
 

� Definir els objectius polítics i socials que ha de tenir l’organització. 
 

� Crear l’òrgan de coordinació de Totes fem Badia i totes aquelles comissions necessàries i de nodrir-
les de les responsables per tal que es dugui a terme les tasques oportunes. 

 

� Definir les responsabilitats, tasques i terminis tant de les coordinadores com de les membres de les 
comissions que s’hagin de crear. 

 

� Vetllar pel correcte funcionament de l’organització i per l’aplicació de les normes de funcionament, 
així com prendre les decisions necessàries en el cas que es detecti qualsevol irregularitat. 

 

� La creació del programa electoral i les prioritats de govern. 
 

� Definir el mètode per la creació de la llista electoral.  El sistema escollit per la creació de la llista serà 
sempre el més democràtic i transparent possible.  A més s’intercalaran les posicions dona/home per 
tal de crear una llista paritària i homogènia. 

 

� Debatre totes les qüestions que les nostres representants hauran de dur a terme a l’Ajuntament. 
 

� Contractar, si entén que és necessari, qualsevol col·laboradora interna o externa. 
 

� Definir i decidir qualsevol qüestió relacionada amb el posicionament, la política o les accions de 
Totes fem Badia. 

 

� Definir i decidir qualsevol qüestió relacionada amb l’economia, tant ingressos com despeses, que 
rebi o gasti l’organització. 

 

� Definir i decidir les retribucions, o no, tant de representants com de possibles contractacions.  Es 
recomanarà que les retribucions no superin el límit de 3 vegades el S.M.I.  En cas de que una persona 
deixí la seva feina per realitzar una tasca amb l’organització (sigui o no un càrrec públic) es recomanarà 
que no hi hagi una degradació econòmica per culpa del límit marcat anteriorment. 

 

� Definir i decidir qualsevol circumstància que interpel·li directa o indirectament amb Totes fem Badia. 
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L’assemblea es reunirà amb caràcter ordinària a convocatòria de la Comissió de Coordinació com a mínim 
cada tres mesos i amb caràcter extraordinari quan aquesta ho consideri necessari en atenció a les 
circumstàncies polítiques generals o particulars del partit.  El dia de reunió ha de ser periòdic, per facilitar 
la participació del màxim nombre de membres.  S’escollirà en l’Assemblea inaugural i podrà ser variat, 
avisant amb l’antelació corresponent, per causes justificades.  En cas de modificació es notificarà als 
interessats amb el medi idoni segons cada situació. 
 
 

1.1.1. Convocatòria. 

L’Assemblea ordinària es convocarà com a mínim 7 dies naturals abans del dia de celebració.  Si l’Assemblea 
és extraordinària es podrà convocar amb 24 hores d’antelació.  Tant en el cas d’ordinària com 
d’extraordinària sempre serà convocatòria única. 
 
A la convocatòria s’haurà d’incloure el dia, l’hora i el lloc on se celebrarà l’Assemblea i els punts de l’ordre 
del dia, que podran ser variats tant en ordre com en contingut, si convé, a l’inici de l’Assemblea per tal 
d’adaptar-la a les circumstàncies que puguin transcendir al llarg del temps entre que es convoca i es realitza 
la reunió. 
 
S’anunciarà amb una nota a la pàgina web de Totes fem Badia o a través de les xarxes socials, i per correu 
electrònic a tots aquells que hagin notificat que volen rebre les convocatòries a través d’aquest mitjà.   
 
Addicionalment, però no obligatòriament, es farà arribar la convocatòria a través de cartells als punts 
d’informació del poble. 
 
Les assemblees convocades de forma extraordinària seran sempre per tractar circumstàncies urgents o 
sobrevingudes, com a posicionaments en un acord sorgit d’una negociació o per tractar un greuge.  No es 
podrà convocar a l’Assemblea de forma extraordinària per tal de tractar qualsevol tasca que no requereixi 
d’urgència contrastada. 
 
Una Assemblea extraordinària serà convocada pel grup de Coordinació o per 1/3 part de les persones 
censades com a participants de l’assemblea, mitjançant escrit al grup de Coordinació amb nom i signatura 
dels peticionaris. 
 
 

1.1.2. Composició de l’assemblea. 

Per tal de poder prendre decisions vàlides, l’Assemblea haurà d’estar formada per un mínim de 11 
membres.  En el cas de ser menys membres es podrà debatre i informar de posicionaments dels membres 
que hagin format part de l’Assemblea, però no es podran prendre decisions transcendents. 
 
A l’Assemblea hi haurà com a mínim una moderadora i una secretària.  La moderadora haurà de dinamitzar 
l'Assemblea sobre la base del protocol consensuat, conduir els debats cap al consens, gestionar els torns i 
temps d'intervenció i garantir el compliment de les normes bàsiques de l'Assemblea, especialment la de 
respecte mutu, incentivant, en el possible, la participació del màxim nombre de persones.  La secretària 
serà l’encarregada de prendre les notes per tal de redactar després l’acta i de la seva difusió als canals 
acordats per l'Assemblea. 
 
La moderació d'assemblees i la secretaria és una tasca que qualsevol assistent podrà exercir.  L'ideal és que 
aquesta tasca sigui sempre rotatòria, però si no fos així, l'Assemblea tindrà especial cura que el monopoli 
de la moderació no sigui contraproduent.  L’Assemblea sempre tindrà la capacitat de substituir a la 
moderadora i la secretària si creu que no està realitzant correctament la seva tasca.  
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1.1.3. Desenvolupament de l’assemblea. 

Primerament es decidiran les persones encarregades de la moderació i la redacció de l’acta.  Un cop 
decidides la moderadora i la secretària, es passarà a llegir l’ordre del dia i es faran les modificacions i/o 
aportacions que siguin necessàries per consensuar l’ordre de la reunió. 
 
Inicialment es debatran aquells punts que tinguin caràcter d’urgència.  Seguidament els punts que, per 
qualsevol motiu, no es van poder debatre en l’última Assemblea.  Per últim, es tractaran els nous punts que 
siguin necessaris. 
 
Les assemblees tindran una durada màxima de 2:30 hores, sempre i quan la temàtica no sigui de caràcter 
d’urgència. 
 
Serà d’obligat compliment el rigorós respecte del torn de paraula. Això implica la necessitat de no dirigir-se 
de forma personal a un altre membre de l'Assemblea, ja que en aquest cas, per al·lusions, li correspondria 
un torn de rèplica i s'entraria en un diàleg al marge de la resta d'assistents. 
 
Els torns de paraula hauran de ser tan breus i concrets com sigui possible i no seran emprats per repetir 
informacions o opinions, sinó únicament per fer noves aportacions.  El respecte l'un vers l’altre serà 
imprescindible en qualsevol intervenció. D'haver-hi falta de respecte de caràcter personal, el moderador 
estarà legitimat per retirar el torn de paraula a la persona en qüestió. 
 
 

1.1.4. Mecanismes de debat i votació. 

a) Exposició de la proposta per part del grup o la persona encarregats de la seva elaboració. 
 

b) Si no hi ha consens (algú s'oposa o requereix aclariments), torn de rèplica. Els assistents que votin en 
contra d'una proposta hauran d'exposar els seus arguments (i per a això tindran preferència en el torn de 
paraula) perquè el seu vot sigui tingut en compte a l'hora d'aprovar o no la proposta. A més, abans de 
començar amb les intervencions, s'oferirà el torn de paraula a tots els assistents i es prendrà nota d’aquest; 
la presa de torns de paraula quedarà llavors tancada i començaran les intervencions. 
 

c) Contrarèplica del portaveu de la proposta i dels altres membres de l'Assemblea que estiguin a favor de la 
seva aprovació; possibilitat de reformulació per part del portaveu de la proposta. De nou es pren torn de 
paraula i es tanca abans que comencin les intervencions. 
 

d) Si no hi ha consens, segon torn de rèplica (amb el mateix sistema de torn de paraula). 
 
e) Contrarèplica del portaveu de la proposta i dels altres membres de l'Assemblea que estiguin a favor de la 
seva aprovació; possibilitat de reformulació per part del portaveu de la proposta. 
 

f) Si no hi ha consens (algú s'oposa): o s'ajorna el debat a la següent Assemblea, o s'ajorna al final de 
l'Assemblea en desenvolupament, o , si és urgent, es procedeix a una votació, els resultats de la qual hauran 
d'aconseguir el 75% d'acord perquè la proposta sigui aprovada. 
 

g) Votació, en cas que sigui necessària. Primer s'expliquen els vots “a favor”, després els “en contra” i 
finalment les abstencions. Qui no voti, no serà tingut en compte a l'hora d'establir el percentatge 
d'aprovació de la proposta. 
 

h) En cas de no aconseguir-se el consens, el debat es deriva a una propera Assemblea. 
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1.1.5. L’acta. 

La persona encarregada de fer de secretària no haurà de fer una acta literal, però haurà de recollir com a 
mínim qui assisteix a l’Assemblea, l’ordre del dia, els acords presos i els desacords aplaçats, les votacions 
realitzades i l’hora de finalització. 
 
Aquesta acta s’haurà de fer arribar, per correu electrònic, a aquells membres que hagin donat l’autorització 
explicita per rebre aquesta informació. 
 
Qualsevol membre participant tindrà temps fins a la següent Assemblea per presentar al·legacions o 
esmenes a la redacció de l’acta.  A l’inici de la següent Assemblea s’exposaran i, si es creu pertinent, es 
canviarà el redactat de l’acta, informant a les membres de l’organització a través de l’acta de la reunió on 
es formalitza el canvi.  Per tant, no serà necessari tornar a enviar l’acta rectificada però si serà necessari 
aprovar la modificació de l’acta anterior modificada.  
 

 

1.2. COMISSIONS DE FUNCIONAMENT. 
 

Les comissions sorgiran de les necessitats plantejades per l’assemblea.  Seran grups de persones dedicades 

a treballar un tema de forma puntual o continuada per enriquir l’assemblea. 

 

Hi haurà un seguit de Comissions, que seran fixes, encarregades del funcionament de l’organització.  Tant 

les persones encarregades de les comissions com les tasques a realitzar seran definides per l’assemblea. 

- Comissió d’economia i comptabilitat:  estarà formada per un mínim de dues persones.  Seran els 

responsables de la tresoreria de l’organització.  Hauran de presentar anualment els comptes i proposar 

un pressupost per l’any vinent.  També hauran d’encarregar-se que l’organització estigui al dia tant a 

nivell d’ingressos com de pagaments.  Si qualsevol membre ho sol·licita, hauran de poder facilitar 

qualsevol dada econòmica de l’organització en un termini no superior a 15 dies. 

- Comissió de comunicació:  Seran els responsables d’organitzar les comunicacions de l’organització, tant 

a nivell institucional com a xarxes socials, segons les peticions del Grup de Coordinació o l’Assemblea. 

- Grup municipal: estarà format pels càrrecs electes.  S’encarregaran de la interacció entre l’assemblea i 

els òrgans institucionals als que representaran a Totes fem Badia. 

 

La periodicitat, lloc i continguts de les reunions que faci cada comissió serà decisió dels membres que formin 

el grup i no serà necessari convocar formalment ni recollir acta, tot i que seria recomanable. 

 

 

1.3. GRUP DE COORDINACIÓ. 
 

Setmanalment es reunirà un grup de membres de l’organització, format per un mínim de 3 persones, que 

s’encarregaran de dur a terme les tasques ordinàries per garantir el correcte funcionament de Totes fem 

Badia.  Es fixarà un dia i hora, en assemblea, en el que es reunirà el grup de coordinació setmanalment per 

facilitar la participació del màxim nombre d’assistents.  No serà necessari convocar formalment la reunió de 

coordinació, però si que s’informarà, amb els mitjans idonis segons cada situació, si es decidís canviar la 

data regular per motius extraordinaris. 

 

El grup de coordinació estarà regulat pel Coordinador, que pot ser una o vàries persones, escollides per 

l’assemblea.  Al grup de coordinació participaran, com a mínim, els representants de les diferents 

comissions de funcionament que necessitin traslladar informació o que sigui necessari la seva participació  
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per qüestions plantejades per altres comissions.  Serà tasca del Coordinador informar als representants de 

les diferents comissions si seria necessari la seva participació en la reunió.  Cada comissió assignarà a la 

persona o persones que creguin necessàries com a representants. 

 

La reunió de coordinació serà oberta, per tant, podrà participar qualsevol persona, sempre que respecti i 
acati tant el Codi Ètic com les Normes de Conducta.  S’aconsella que els càrrecs electes participin de les 
coordinacions per facilitar la tasca de transmissió dels acords. 
 

No serà necessari agafar acta dels acords presos.  Tant el Coordinador com els responsables de comunicació 

seran els encarregats de comunicar, si escau, les informacions que surtin de la coordinació. 

 

 

 

 

  



 

Pàgina 7 de 19 

 

2. LA NORMATIVA DE CONDUCTA. 
 

Les Normes de Conducta (en endavant, «les Normes») estableixen unes instruccions essencials de com ha 

de ser la conducta de totes les persones que vulguin vincular-se a Totes fem Badia i les conseqüències del 

seu incompliment, per tal de vetllar per una correcta convivència i garantir els drets de totes. 

 

Juntament amb el Codi Ètic, desenvolupen els instruments que defineixen i concreten la cultura ètica de la 

nostra organització, sent unes normes d’autoregulació interna vinculant.  

 

Els objectius de les Normes són:  

� Desenvolupar els principis i valors amb l’objectiu de promoure el seu exercici per part de les persones 

vinculades a l’organització. 
 

� Establir la deguda diligència per a la prevenció i detecció de conductes irregulars i/o delictives a través 

de mecanismes d’informació, formació i control necessaris, tant respecte de conductes pròpies de 

l’organització com de les persones que l’integren.  
 

� Descobrir i sancionar les conductes irregulars i/o delictives comeses dins l’organització. 
 

� Protegir l’organització i les seves membres a través de l’establiment d’un sistema que eviti qualsevol 

irregularitat.  
 

� Protegir la imatge i reputació de l’organització i establir les vies adequades per arribar a la solució dels 

conflictes o dilemes ètics que es puguin plantejar. 

 

Qualsevol persona que cregui en el projecte de Totes fem Badia ha de tenir coneixement de la cultura ètica 

de l’organització. 

 

 

2.1. ÀMBIT D’APLICACIÓ DE LES NORMES.  
 

Aquestes Normes són aplicables a persones representants internes, electes, alliberades i qualsevol altre 

militant de la plataforma Totes fem Badia que ostenti facultats executives, representatives, vigilància o 

control, sempre que actuïn en l’exercici d’activitats pròpies de l’organització.  

 

Les representants de l’organització han de ser model de conducta, promoure la cultura de l’ètica i difondre 

la tolerància zero respecte de qualsevol irregularitat. 

 

 

2.2. NORMES DE CONDUCTA.  
 

2.2.1. Drets humans, respecte i tolerància. 

Serà d’obligat compliment: 
 

� Tractar amb respecte individus, organitzacions civils, entitats, institucions públiques i altres partits 

polítics. El que diem o manifestem, fins i tot de bona fe, pot afectar altres persones.  
 

� Promoure el diàleg constructiu més enllà de la discrepància. Les relacions han de guiar-se per l’ús 

adequat del llenguatge i el respecte mutu, mantenint una actitud empàtica i assertiva vers els altres. 
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� En qualsevol relació personal o institucional s’ha de garantir un tracte correcte. S’evitarà fer al·lusions 

de caire ofensiu ni desqualificacions. No es permetran conductes que atemptin contra la llibertat 

d’expressió i d’opinió. 
 

� La discrepància és un valor que s’ha de protegir, sobretot en el si de la discussió política.  
 

� Es prohibeix qualsevol comportament que de manera directa o indirecta promogui o inciti actituds 

discriminatòries, d’abús o tracte inapropiat a causa del gènere, ètnia, religió, ideologia, opinió, 

nacionalitat, color de pell, orientació o identitat sexual, malaltia o discapacitat i qualsevol altra situació 

legalment prevista, assumint el compromís de vetllar per les persones, sobretot vers menors o 

situacions d’especial vulnerabilitat o risc.  

 

2.2.2. Compromís amb el projecte de Totes fem Badia. 

La reputació del projecte polític de Totes fem Badia està estretament lligada a la imatge i confiança que 

generen els seus integrants.  Per això decidim que:  

� Cal actuar conforme als valors democràtics. 
 

� Es fomentarà el diàleg, la reflexió i la capacitat crítica.  
 

� S’actuarà amb lleialtat a l’organització, en el debat polític ha de prevaldre el rigor i la raó.  
 

� Una vegada adoptada una decisió democràticament, en assemblea, esdevindrà la posició que s’haurà 

d’aplicar i que haurà d’executar el conjunt de les persones vinculades a l’organització. 
 

� Les discrepàncies es gestionaran des del debat utilitzant els canals interns i no es podran adoptar 

actituds de menysteniment vers posicions minoritàries. 
 

� En cap cas no s’acceptaran conductes que impliquin discriminar una persona per raó del seu origen 

ètnic o nacionalitat, color de pell, religió, sexe, orientació o identitat sexual, edat, malaltia, discapacitat 

o qualsevol altra circumstància personal o social, ni que puguin afavorir ningú més que un altre. 
 

� Es treballarà per fer efectives les polítiques de gènere. 
 

� Es rebutjarà qualsevol conducta que pugui suposar una manifestació d’assetjament sexual, físic, 

psicològic, moral o d’abús d’autoritat.  
 

� No són acceptables aquells comportaments que puguin generar una situació d’intimidació o ofensa 

vers les persones. Què s’entén per conductes impròpies o d’assetjament? S’entenen per conductes 

impròpies o d’assetjament les següents: utilitzar llenguatge injuriós, comentaris despectius, acudits 

pujats de to o inapropiats, paraules malsonants, missatges de correu electrònic o telemàtics amb 

contingut ofensiu, amenaçar, insinuacions de caire sexual, contacte físic no desitjat, comentaris 

inapropiats sobre el físic o l’aspecte d’una persona, ridiculitzar una persona, humiliacions, etc.  

 

2.2.3. Compromís amb el medi ambient. 

� En l’exercici de la nostra activitat, tant en l’àmbit intern de l’organització com en l’acció política, 

respectarem la natura i el medi ambient, mantenint un medi ambient sa, minimitzant al màxim els seus 

impactes, fent un ús raonable dels recursos naturals, promovent la reducció de residus, el reciclatge i 

la reutilització, evitant qualsevol conducta que posi en perill el medi ambient i la salut de les persones. 

 

2.2.4. Gestió eficient de recursos. 

� S’ha d’actuar de forma que servim d’exemple a la societat i hem de gestionar els recursos propis i 

especialment els públics, de manera sòbria i senzilla, fent-ne un ús responsable. 
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2.2.5. Erradicació de la corrupció. 

� La transparència i la tolerància zero vers la corrupció han de ser els pilars fonamentals de Totes fem 

Badia. 

 

2.2.6. Conflictes d’interessos i tràfic d’influències. 

� S’evitarà qualsevol comportament que pugui generar un conflicte d’interessos.  
 

S’entén per «conflicte d’interessos» aquelles circumstàncies en què els interessos personals, de manera 

directa o indirecta, són contraris a l’interès públic  i als col·lectius de la mateixa organització, comprometent 

l’exercici independent del servei a la societat. 

 

Què s’entén per «interès personal» en relació amb la problemàtica dels conflictes d’interessos? Els 

interessos personals que poden comprometre l’interès públic o el correcte desenvolupament de les tasques 

de l’organització són:  

- Els interessos propis. 

- Els interessos que afecten la família més propera, de primer rang, així com també els que afecten altres 

familiars respecte dels quals tenim una relació de dependència econòmica. 

- Els interessos d’amics propers o de persones amb les quals es té una manifesta animadversió.  

- Els interessos de persones amb les quals es té un plet o litigi. 

- Els interessos de persones jurídiques vinculades amb totes les persones anteriorment mencionades. 
 

 

Les conductes i comportaments relatius als conflictes d’interessos són els següents: 

� En cas d’ostentar un càrrec públic que no impliqui exclusivitat i compatibilitzar-lo amb l’activitat 

privada, s’ha d’actuar amb la rectitud i la diligència degudes que evitin comprometre el correcte 

desenvolupament de l’activitat de servei públic.  
 

� No s’ha d’invocar en cap cas la vinculació amb Totes fem Badia per al propi benefici. 
 

� No s’han d’utilitzar altres membres de l’organització per tal de prendre decisions que impliquin un 

conflicte d’interessos. 
 

� No s’ha d’utilitzar en interès personal la informació privilegiada de la qual es disposi com a 

conseqüència de l’activitat política ja sigui en el si de l’organització o en les institucions on aquesta es 

desenvolupa.  

 

2.2.7. Canals de comunicació. 

� En les manifestacions efectuades en xarxes socials o canals de comunicació públics, cal tenir cura de 

l’actitud, el llenguatge emprat, la presència i el tracte envers les persones al·ludides de manera directa 

o indirecta.  

 

Amb la finalitat de preservar la dignitat i honorabilitat de l’organització:  

� No es filtrarà informació de manera esbiaixada que perjudiqui el projecte polític de Totes fem Badia.  

� No es realitzaran falses imputacions o insinuacions injurioses en nom de l’organització.  

� Es diferenciaran les opinions personals del posicionament de l’organització. Qualsevol membre de 

Totes fem Badia ha de fer-se personalment responsable de les informacions que públicament manifesti 

o difongui.  

� S’assumirà el deure de rectificar tota aquella informació que s’hagi transmès i que no s’adeqüi a la 

realitat.  
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2.2.8. Confidencialitat i protecció de dades. 

Tothom que es relacioni amb Totes fem Badia té dret a la protecció de les seves dades personals i a la seva 

intimitat, i en pot controlar l’obtenció, el tractament, l’ús, la comunicació i l’emmagatzematge. Les dades 

de caràcter personal es tractaran amb diligència i seran custodiades amb seguretat:  
 

� S’ha de complir amb el deure d’informació amb caràcter previ a la recollida i tractament de les dades de 

caràcter personal.  
 

� Les dades de caràcter personal només es conservaran mentre siguin necessàries als efectes de les 

finalitats per a les quals es tracten les dades en qüestió.  
 

� No es podrà fer ús de la informació que contingui dades de caràcter personal més enllà d’allò 

estrictament necessari ni es podran emmagatzemar en sistemes d’informació que no siguin propietat 

de l’organització, llevat de casos i finalitats expressament autoritzats. 
 

� S’atendrà la petició de qualsevol interessat relativa a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició segons els requisits establerts legalment i procediments interns.  

 

L’ús dels equips i sistemes informàtics, així com de les xarxes de telecomunicació, requereix la salvaguarda 

d’aquests enfront d’usos indeguts.  En conseqüència:  
 

� S’ha de complir amb els protocols i les polítiques de l’organització en relació amb la protecció de la 

informació i amb els requisits de protecció de dades de caràcter personal.  
 

� S’utilitzaran i protegiran les claus d’accés a ordinadors i xarxes.  
 

� Es protegiran tots els dispositius electrònics enfront de l’ús indegut o no autoritzat, mantenint 

actualitzades i operatives totes les eines de protecció instal·lades. 
 

� S’emmagatzemarà la informació sensible, privilegiada i altament confidencial en fitxers protegits en els 

servidors segurs proporcionats per l’organització o a través de sistemes de xifrat. 
 

� És responsabilitat de tots fer un bon ús de la informació.  

 

 

2.3. COMPLIMENT DE LES NORMES DE CONDUCTA. 
 

2.3.1. Responsable de compliment. 

L’assemblea s’encarregarà del control del compliment normatiu i l’ètica en l’organització, avaluant de 

manera continuada els riscos d’incompliment i avaluant periòdicament les Normes de Conducta i 

proposant-ne modificacions o actualitzacions si s’escau.   

 

2.3.2. Principis rectors de l’activitat d’investigació i sancionadora. 

Qualsevol notícia de transgressió de les obligacions contingudes en les Normes o sospita de conducta 

irregular podrà donar lloc a una investigació de caire intern o la instrucció d’un expedient disciplinari. 

L’assemblea serà responsable tant d’assignar als responsables (si escau) de realitzar la investigació pertinent 

com d’aplicar, en el cas de ser necessari, la sanció que es cregui convenient.  

 

2.3.3. Prohibició de represàlies. 

No es tolerarà cap tipus de represàlies o tractament discriminatori contra qualsevol persona membre de 

l’organització que, de bona fe, posi en coneixement actuacions irregulars. 
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2.3.4. Acusacions falses. 

L’assemblea adoptarà mesures disciplinàries contra aquell que presenti denúncies de mala fe, 

proporcionant informació falsa de forma intencionada o tergiversant la realitat amb la intenció de perjudicar 

altres persones. 
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3. L’ETICA DE LES REPRESENTANTS. 
 

Les institucions públiques i bona part dels partits que les han governat durant els darrers 30 anys, han 
convertit l'esfera pública en un mercat de compravenda d'interessos. Una xarxa de polítics professionals 
amb unes nòmines generalment estratosfèriques que treballen amb l'objectiu de mantenir sous i càrrecs a 
qualsevol preu. Per tal d'erradicar aquestes pràctiques i corrupteles cal limitar sous, acumulació de càrrecs 
públics i mandats a partir d'un Codi ètic on s'expliciti també el compromís de no endeutament de les nostres 
organitzacions amb entitats financeres. 

 
Aquest compromís d’ètica política es basarà en la confiança i el compromís que aquesta organització 
mantindrà amb les persones que ocuparan un càrrec de responsabilitat pública, significant, a més a més, 
un mecanisme de suport, supervisió i control de la seva tasca. 

 
Les persones que ocupin càrrecs públics sota el mandat d‘aquest codi d'ètica política es comprometen, 
també, a impulsar els instruments i mecanismes legals necessaris perquè aquests principis ètics es 
converteixin en norma de l'administració municipal. 

 
Els objectius del present codi ètic son: 
� Propiciar canvis en la manera de fer política. 

 

� Generar un ambient d'honestedat, transparència i respecte que permeti dignificar l’activitat política. 
 

� Motivar, mitjançant l’exemple, a la població, cap a una participació activa en la vida política des de 
l’assemblearisme on el punt de vista feminista i d’esquerres ha d’estar garantit.  

 

� Definir un règim de sancions pels membres que incompleixin els principis i normes d’aquest codi ètic.  
  

� Contribuir en la consolidació de la moral i l'ètica en la vida publica. 
 

  

3.1. ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL CODI.  
 

Els principis recollits en aquest codi ètic comprometen totes les persones de la candidatura que ocupin 
càrrecs electes, de lliure designació i/o d’organització interna. 

 
També serà d’aplicació a tota persona que participi de manera continuada en la candidatura en qualsevol 
acció o campanya. 

 
 

3.2. CODI ÈTIC.  
 

Els punts del codi ètic que tots els càrrecs electes, de lliure designació i/o que ocupin un càrrec (remunerat 
o no) en aquesta organització han de subscriure són: 

 
3.2.1. Respecte el desenvolupament de la seva tasca: 

� Com a portaveus de l’assemblea han de plantejar a l’Ajuntament les qüestions i inquietuds de 
l’assemblea i informar a aquesta de les solucions plantejades a l’Ajuntament, explicant a la ciutadania 
les actuacions fetes mitjançant els instruments que l’organització tingui estipulats.  
 

� Es comprometen a defensar els acords presos en el programa polític i actuar com a representants 
(seguint les decisions preses en els mecanismes democràtics i oberts a tota la població que tingui 
establerta l’organització), promovent la corresponsabilitat política de totes.  
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� En el cas d’impossibilitat de consultar l’assemblea, els càrrecs electes recolzaran aquelles propostes o 

aquells projectes que siguin coherents amb el programa de Totes fem Badia.  
 

� Per honestedat i transparència, i per facilitar el seguiment del programa, s’informarà a l’assemblea, de 
forma periòdica, del nivell de realització de les tasques fetes.  

 

� Els càrrecs electes es comprometen a fer publiques les seves agendes. 
 

� Mantindran un contacte habitual amb els col·lectius ciutadans, especialment amb el de situació de 
vulnerabilitat, garantint l’espai necessari en les seves agendes per atendre’ls i donar resposta a les 
seves propostes. 

 

� Els càrrecs electes mai faran us d’informació privilegiada per a finalitats diferents de les pròpies del 
càrrec. 

 

� Els càrrecs electes mai afavoriran els interessos propis del personal que puguin tenir a càrrec seu més 
enllà del criteri de capacitat. 

 

3.2.2. Respecte la transparència dels càrrecs electes: 

� Per major transparència, els càrrecs electes entregaran les seves declaracions de béns a Totes fem 
Badia, que estaran disponibles per la consulta de qualsevol persona que ho sol·liciti.  
 

� Renunciaran als regals i privilegis que se’ls puguin oferir per la seva condició i que puguin significar un 
tracte de favor i, per tant, no acceptaran béns ni serveis de cap persona, institució o empresa 
relacionada amb l’administració.  

 

� No formaran part de societats o altres organismes amb ànim de lucre que per la seva relació de conveni 
o de contracte hagin de defensar els seus interessos davant l’Ajuntament. 

 

� No duplicaran sous ni cobraran remuneracions extres. 
 

� S’evitarà l’acumulació de càrrecs sempre que la naturalesa del càrrec no ho faci imprescindible. 
L’assemblea, en darrera instància, valorarà la necessitat de la compatibilitat. 

 

� Limitaran el mandat a dues legislatures consecutives, excepcionalment prorrogable a un mandat més 
sempre que es doni un procés de discussió i validació per part de l’assemblea. 

 

� Es comprometran a posar a disposició de l’organització el càrrec o responsabilitat en quant es produeixi 
un inici d’investigació per la judicatura de delictes relacionats amb corrupció, prevaricació amb ànim 
de lucre, tràfic de influències, enriquiment injust amb recursos públics o privats, suborn, malversació 
o apropiació de fons públics,  ja sigui per interès propi o per a afavorir terceres persones, així també 
en casos d’acusació judicial per delictes d’odi i/o discriminació envers totes les diversitats, identitats o 
altres delictes contra els drets humans, determinant l’assemblea, o no, l'exigència de reclamar el càrrec 
o qualsevol altra mesura en funció de la força o clarividència de les proves indici de delicte. 

 

� Els recursos públics que l’administració local posi al servei dels càrrecs electes no seran utilitzats per a 
fins particulars ni diferents de les autoritzades. 

 

3.2.3. Respecte la permanència dels càrrecs electes, de lliure designació i/o que ocupin un càrrec: 

� Si els càrrecs electes no responen com l’assemblea ha acordat, aquesta pot demanar la seva dimissió i 
aquests han d’acatar-la. 

 

� Qualsevol càrrec d’aquest espai polític ha de ser revocable, mitjançant l’ús dels mecanismes que es 
doti la candidatura. 

 

� L’assemblea promourà l’elecció i la renovació dels càrrecs. L’assemblea és sobirana.  
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3.2.4. Respecte les remuneracions dels càrrecs electes: 

� Els sous que correspongui als càrrecs electes de l’organització seran gestionats per l’assemblea i 
preferentment revertiran en accions per a la ciutat.  
 

� Els càrrecs electes que hagin de dedicar la jornada completa o parcial a tasques de gestió pública 
rebran, si l’assemblea ho creu oportú, una assignació econòmica, que mai s’utilitzarà per posar-se sous 
abusius.  

 
3.2.5. Respecte les remuneracions dels càrrecs de lliure designació i/o que ocupin un càrrec: 

� En  funció  de  les  necessitats  i  desenvolupament  del  moviment, l'Assemblea  pot  decidir  dotar  
l'organització  de  persones  que treballin  de  forma  assalariada per  assolir  tots  els  objectius. 
 

� L’assemblea establirà el sou màxim net mensual, incloent-hi dietes que siguin justificades i justificables, 
entenent que aquesta retribució garanteix unes condicions dignes per exercir les seves responsabilitats 
i funcions inherents al càrrec. El sou serà variable en funció de les responsabilitats. 

 

� Per tal d’efectuar la contractació preferiblement s’obriria una convocatòria pública per ocupar el lloc 
de treball, fixant prèviament els requisits que es demanen. 

 

� L’assemblea decidirà la persona escollida després del procés de selecció i atenent a la seva vàlua 
professional. 

 

� No serà necessari ser membre de l’organització per optar al lloc de treball. 
 

� El període màxim de contractació serà de 8 anys, sempre i quan l’assemblea no cregui oportú dotar 
d’excepcionalitat a alguna persona a mantenir-se en l’organització acreditant la seva vàlua al nostre 
projecte. 

 

3.2.6. Respecte l’organització: 
� Es faran públics els criteris de contractació dels càrrecs de lliure designació. 
 

� Acceptarà l'avaluació dels treballs dels regidors i càrrecs de lliure designació i la revocació en cas de 
mala gestió o per incompliment flagrant i no justificat del programa. Perquè això sigui possible 
s’establiran mecanismes de garantia i avaluació de la gestió de les persones amb càrrecs públics de 
l’organització. La ciutadania implicada activament en l’organització tindrà el dret i el deure de participar 
activament en el control i seguiment de la tasca dels càrrecs públics per garantir una correcta i honesta 
aplicació d’aquest principi. 

 

� Garantirà la participació de la ciutadania en la presa de decisions rellevants i en el posicionament polític 
de la candidatura. 

 

� Serà transparent en la seva gestió donant compte públic de les despeses i ingressos que es gestionin. 
 

� Renunciarà explícitament als crèdits bancaris i a les donacions de particulars que puguin condicionar 
la independència política de la candidatura. La candidatura tindrà un compromís explícit de treballar, 
sempre que sigui possible, amb les institucions de la banca ètica per garantir la seva independència i la 
coherència amb el seu programa. 

 

� Apostarà clarament per una limitació de la despesa en campanya electoral.  També farà un us adequat 
i proporcional de les despeses que tinguin relació directa o indirecta amb l’organització. 

 

� Fomentarà el petit mecenatge destinat a accions i necessitats concretes fent un ús del finançament 
coherent amb aquest codi ètic i els seus valors. 

 

� No utilitzarà fundacions ni entitats jurídiques per finançar-se amb recursos i mecanismes poc 
transparents i amb objectius diferents dels de la candidatura. 
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3.3. COMPLIMENT DEL CODI ÈTIC. 
 

3.3.1. Responsable de compliment. 

L’assemblea s’encarregarà del control del compliment normatiu i l’ètica en l’organització, avaluant de 

manera continuada els riscos d’incompliment normatiu en l’organització i avaluant periòdicament el codi 

ètic i proposant-ne modificacions o actualitzacions si s’escau.   

 

3.3.2. Principis rectors de l’activitat d’investigació i sancionadora. 

Qualsevol notícia de transgressió de les obligacions contingudes en el Codi o sospita de conducta irregular 

podrà donar lloc a una investigació de caire intern o la instrucció d’un expedient disciplinari. L’assemblea 

serà responsable tant d’assignar els responsables (si escau) de realitzar la investigació pertinent com 

d’aplicar, en cas de ser necessari, la sanció que es cregui convenient.  

 

3.3.3. Prohibició de represàlies. 

No es tolerarà cap tipus de represàlies o tractament discriminatori contra qualsevol persona membre de 

l’organització que, de bona fe, posi en coneixement actuacions irregulars. 

 

3.3.4. Acusacions falses. 

L’assemblea adoptarà mesures disciplinàries contra aquell que presenti denúncies de mala fe, 

proporcionant informació falsa de forma intencionada o tergiversant la realitat amb la intenció de perjudicar 

altres persones. 
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4. EL FINANÇAMENT DE L’ORGANITZACIÓ. 
 

L’Assemblea és l’òrgan de decisió del finançament de l’Organització. Ratificarà i aprovarà els pressupostos 

proposats per la Comissió d’economia i comptabilitat, i les responsables de finances. 

 

La Comissió d’economia i comptabilitat serà la responsable d’executar els acords econòmics aprovats i 

acordats per l’Assemblea en col·laboració amb les Responsables de finances. 

 

 

4.1. ELS RECURSOS. 
 

Els recursos financers de Totes fem Badia han de provenir de les quotes i aportacions de la gent que recolza 

el nostre projecte, dels ajuts voluntaris, de les aportacions dels càrrecs públics i dels càrrecs eventuals, del 

finançament públic, de les campanyes i iniciatives destinades a la recaptació de fons i de la gestió del 

patrimoni.  

 

4.1.1. La quota dels nostres amics i amigues. 

Aquesta quota sempre serà de manera voluntària i, en cas de no ser abonada, no impedirà cap mena de 

restricció de drets de participació dintre de l’organització de Totes fem Badia. L’import i la forma de 

cobrament de la quota es fixarà per l’Assemblea, normalment en el moment en què s’aprovi el pressupost. 

 

Els beneficis fiscals que la llei atorgui a la gent que pagui aquesta quota, seran certificats pels responsables 

de finances en cas de ser sol·licitats. 

 

4.1.2. Les subvencions institucionals. 

Les subvencions o ajuts provinents d’institucions públiques s’ingressaran íntegrament a la tresoreria de 

Totes fem Badia. 

 
Els sous que correspongui als càrrecs electes de l’organització seran gestionats per l’assemblea i 
preferentment revertiran en accions per a la ciutat, segons explica l’article 3.2.4. del codi ètic. 
 

L’organització es compromet a la publicació de tots els ingressos sota el criteri de la màxima transparència.  

L’Assemblea serà garant que les responsables de finances facin arribar totes les dades dels ingressos de 

manera fàcil d’entendre i interpretar per la ciutadania. 

 

Les responsables de finances de Totes fem Badia buscaran les fórmules legals fiscalment més apropiades 

per a la formalització de les aportacions regulades en els punts anteriors. 

 

4.1.3. Altres aportacions. 

 Les aportacions econòmiques que es facin a Totes fem Badia s’hauran d’ingressar en els comptes corrents 

expressament oberts per a aquesta finalitat. Mai no s’acceptaran aportacions anònimes.  

  

 

4.2. PROVEÏDORES. 
 

Per a la compra o contractació de serveis externs i material, d’empreses proveïdores o subministradores 

habituals o puntuals, Totes fem Badia prioritzarà la selecció d’empreses que s’ajustin als valors i pràctiques  
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que defensa. Per això tindrà en compte primerament l’oferta de serveis de banca ètica, cooperativisme i 

empreses socialment responsables.  

 

 

4.3. PROJECTES DE FINANÇAMENT EXTRAORDINARIS. 
 

Totes fem Badia pot articular la recerca d’altres tipus d’ingressos en el marc de la legislació vigent i en el 

marc del propi ideari polític.  Tots els projectes proposats han de ser viables econòmica i èticament i, 

prèviament a la seva execució, informats i autoritzats per l’Assemblea.  

 

 

4.4. EL PRESSUPOST I ELS COMPTES ANUALS. 
 

La Comissió d’economia i comptabilitat i les responsables de finances seran les encarregades d’elaborar una 

proposta de pressupost anual de Tots fem Badia. L’Assemblea serà la responsable de ratificar o modificar la 

proposta de pressupost i aprovar-la normalment, abans del 31 de gener de cada exercici. Aquest pressupost 

serà públic i estarà disponible al web de l’organització. Mentre no s’hagi aprovat el pressupost, s’entendrà 

automàticament prorrogat el de l’exercici anterior. La pròrroga no afectarà les actuacions específiques que 

hagin de concloure en l’exercici anterior. 

 

Si l’assemblea detectés irregularitats vers als comptes anuals, podria crear, si ho creu oportú, una Comissió 

de Control Financer i auditoria que estarà composta per un mínim de tres persones elegides per 

l’Assemblea. Les seves funcions serien: 

a) El seguiment de l’execució del pressupost anual i del pressupost integrat.  

b) El control dels processos comptables. 

c) La verificació d’aspectes puntuals o generals de la gestió, en la vessant econòmica, financera, d’eficàcia 

i d’eficiència i la proposta de canvis per part de l’Assemblea.  

d) Controlar l’informe preceptiu dels comptes anuals a l’Assemblea realitzat per les responsables de 

finances que s’adjuntarà, si s’escaigués, a la documentació a retre al Tribunal de Comptes i a la 

Sindicatura de Comptes. 

 

El pressupost aprovat és vinculant per a tothom. L’adopció de decisions amb contingut econòmic ha d’estar 

sempre condicionada a l’existència de la corresponent dotació pressupostària o, a manca d’aquesta, a 

l’aprovació de la corresponent dotació extraordinària.  

 

 Si durant l’exercici pressupostari es plantegen modificacions al pressupost que suposin un increment de 

més del 10% del seu import inicial, la comissió d’economia i comptabilitat, i les responsables de finances 

hauran d’aprovar-ne expressament les modificacions i l’Assemblea haurà de ratificar l’acord.  

 

 

4.5. CAMPANYES ELECTORALS. 
 

Per a les campanyes electorals, i quan es cregui oportú, s’aprovaran pressupostos extraordinaris, la 

liquidació dels quals s’integrarà al pressupost anual.  

 

Tots aquests comptes seran públics i estaran disponibles al web de Totes fem Badia. 
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4.6. ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I LA GESTIÓ DELS RECURSOS. 
 

En tots els nivells de l’organització de Totes fem Badia on s’administrin recursos econòmics existirà la figura 

de la responsable de finances, que tindrà cura de l’activitat financera i comptable.  

 

Les responsables de finances seran les responsables del conjunt de l’activitat financera, administrativa i 

patrimonial i podran disposar i administrar la totalitat dels recursos econòmics i financers de l’organització 

sempre amb el previ acord i aprovació de l’Assemblea.  

 

La Comissió de Coordinació vetllarà perquè les responsables de finances puguin comptar amb la capacitat 

tècnica i humana per dur correctament la comptabilitat homologada i per gestionar els diners, béns, drets 

i obligacions d’acord amb la normativa vigent i amb criteris d’eficiència i eficàcia. La Comissió de Coordinació 

garantirà un sistema de control intern que asseguri l’adequada intervenció i comptabilització de tots els 

actes i documents dels quals es derivin drets i obligacions de contingut econòmic. L’informe resultant 

d’aquesta auditoria acompanyarà la documentació a retre al Tribunal de Cuentas i/o a la Sindicatura de 

Comptes, si s’escau. 

 

Les responsables de finances hauran de tancar la comptabilitat abans del dia 30 d’abril de l’exercici següent 

al qual es tracti, per tal de, si s’escau, poder facilitar el rendiment de comptes al Tribunal de Cuentas i/o a 

la Sindicatura de Comptes.  

 

Els recursos en líquid de Totes fem Badia han d’estar dipositats en comptes corrents o d’estalvi oberts a 

nom de l’organització o del Grup Municipal que d’ella se’n derivi. El compromís de treballar amb Banca Ètica 

o sistemes d’estalvi cooperatiu obligarà a treballar només amb aquest tipus d’entitats financeres. En 

qualsevol cas, farà falta la signatura mancomunada d’un mínim de dues persones autoritzades per a la 

disposició dels fons dipositats als comptes de l’organització. 

 

El patrimoni mobiliari de Totes fem Badia ha de ser adquirit i gestionat amb criteris d’eficàcia política i de 

racionalitat econòmica. Tots els béns mobles de Totes fem Badia  haurien de ser inventariats i registrats en 

la comptabilitat integrada. La secretaria de finances tindrà cura de l’inventari i de la comptabilització de 

l’immobilitzat. 

 

L’estructura tècnica i administrativa de Totes fem Badia haurà de respondre a les necessitats polítiques de 

l’organització i haurà de ser coherent amb les possibilitats econòmiques que marquin els pressupostos 

anuals.  
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5. PUBLICACIÓ I ENTRADA EN VIGOR DEL FUNCIONAMENT DE L’ORGANITZACIÓ. 
 

Aquest document ha de ser públic, disponible de manera fàcil a internet, així com figurar com a document 

a disposició de totes les persones membres i treballadores de l’organització.  

 

El funcionament de l’organització s’ha de fer arribar via correu electrònic, o qualsevol altre medi fefaent, a 

totes les persones  que siguin subjectes d’ell dins l’organització i caldrà cuidar que en confirmin la seva 

recepció.  

 

L’assemblea serà l’òrgan que decidirà les persones encarregades de realitzar tant la publicació com 

l’enviament d’aquest Codi. 

 

Aquest document entrarà en vigor un cop sigui aprovat per l’assemblea de Totes fem Badia, constant en 

aquest mateix document el dia de la seva aprovació i les posteriors reprovacions o modificacions. 

 

 


