
 

 

 

 

CODI ÈTIC DE CONDUCTA 
 

 
 

 De la identitat del Fòrum 

 Del compromís de les entitats 

del Fòrum 

 Del compromís del Fòrum 

 Del compliment del codi 

 

 

 



CODI ÈTIC DE CONDUCTA                
 

 

De la identitat del Fòrum 

El Tercer Sector es fonamenta en valors de responsabilitat social, solidaritat i 

consciència cívica. Aportam un coneixement directe sobre les necessitats que afecten a 

determinats col·lectius, aportam les solucions i ens implicam. Així, en les darreres 

dècades les organitzacions del sector han passat de la necessitat de fer front a un 

problema determinat pràcticament sense recursos a ser organitzacions consolidades, 

que canalitzen les inquietuds d’amplis sectors ciutadans i proporcionen un retorn 

beneficiós per a la societat en forma de propostes, activitats i serveis d’alta qualitat.  

El Fòrum neix l’any 1999 per juntar el divers i ric univers associatiu de l’illa. Som, idò, 

una manifestació directa de la societat civil organitzada, que reclama el seu àmbit de 

participació en un model social democràtic. El Fòrum no vol ser una entitat més ni 

suplantar o substituir l'actuació que des d'aquestes es fa. Es tracta de tenir un espai de 

trobada que ens permeti millorar la informació, la coordinació, la preparació i el suport 

als col·lectius ciutadans motivats pel canvi social, i aconseguir una veu conjunta davant 

la societat i les administracions públiques en aquells temes que ens són transversals. 

Pretenem, en definitiva, millorar l'efectivitat del nostre treball, potenciar el sector 

associatiu i assolir una major representativitat. 

 

De les característiques de les entitats membres 

La identitat del Fòrum es genera a partir de la seva dinàmica de treball, però també a 

partir de la naturalesa de les entitats que el formen. Ens reconeixem, doncs, a partir 

dels següents trets: 

 SENSE ÀNIM DE LUCRE. El ingressos obtinguts s’han de destinar a beneficiar a la 

població subjecte dels programes que tenen lloc, a realitzar programes 

d’educació i sensibilització i, en darrer lloc, a garantir el funcionament de la 

pròpia entitat. 

 NO GOVERNAMENTALS. No tenir cap vincle amb organismes governamentals, 

independentment de la seva forma jurídica (associació, federació, fundació o 

cooperativa) i de l’àmbit d’actuació (sanitari, exclusió social, cultural, educatiu, 

discapacitat, ambiental, cooperació, esports, lleure).  

 INDEPENDÈNCIA. Les entitats han de gaudir de plena autonomia respecte de 

qualsevol instància governamental, intergovernamental, econòmica o qualsevol 

altra aliena.  

 TRANSFORMACIÓ SOCIAL. L’entitat ha de tenir la consciència que, més enllà de 

la defensa de determinats interessos col·lectius o del gaudi, les seves activitats i 

accions tenen la capacitat de generar una millora per a la comunitat.   
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 SUPORT I PRESÈNCIA SOCIAL. Han de gaudir d'un recolzament en la societat, 

així com d'una presència activa enmig d'ella. Aquest suport social es manifesta 

de diverses formes: la capacitat de mobilitzar persones davant causes 

concretes; la participació activa en xarxes amb presència social; el suport 

econòmic mitjançant donacions o quotes; o el treball en xarxa amb altres 

organitzacions.  

 PARTICIPACIÓ. Actuar amb mecanismes transparents i participatius d’elecció i 

nomenament dels seus càrrecs, promovent la igualtat d'oportunitats entre 

homes i dones.  

 TRANSPARÈNCIA. Ser transparents en la seva política, en les seves pràctiques i 

els seus pressupostos. 

 SOLIDARITAT. Estar basades i articulades entorn les finalitats de solidaritat.  

 

Del consens sobre valors bàsics 

Les entitats del Fòrum ETS Menorca ens manifestam compromeses amb un seguit de 

valors bàsics, a partir dels quals articulam la nostra raó de ser i les accions en xarxa.  

 DEMOCRÀCIA.  La garantia de la participació quotidiana de la ciutadania en els 

afers públics i d’un disseny institucional subjecte a la sobirania popular i 

respectuós amb les minories.  

 JUSTÍCIA SOCIAL. La capacitat de satisfer els drets bàsics i assolir la igualtat 

d’oportunitats de la ciutadania, independentment del seu origen social.  

 IGUALTAT DE GÈNERE. La superació de l’estructura social del patriarcat per una 

altra en la qual les relacions entre els dos generes s’abordin des d’un pla 

d’igualtat i respecte.  

 SOSTENIBILITAT AMBIENTAL. El llegat de l’entorn i els seus recursos naturals en 

bon estat per al gaudi de la resta d’espècies i les futures generacions.  

 CULTURA PRÒPIA. La recuperació i la preservació del llegat dels nostres 

avantpassats a l’illa, en totes les seves manifestacions culturals pròpies 

(patrimoni històric i paisatgístic, artística i lingüística), com a base del progrés 

de la nostra comunitat.    

 DIVERSITAT. La concepció de la diversitat cultural com a riquesa i patrimoni de 

la humanitat, a través de la configuració de grups socials i de societats.  

 FRATERNITAT. L’establiment de relacions igualitàries, cooperatives i pacífiques 

entre els pobles del planeta com a base del progrés de la humanitat.  
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Del compromís de les entitats del Fòrum 

De les relacions entre les entitats 

Per al bon funcionament d’una entitat que es fonamenta en el treball en xarxa, és 

cabdal que les relacions entres les entitats membres es basin en uns compromisos 

mínims:  

 RESPECTE. Respectar l’autonomia d'objectius, mitjans humans i financers i 

filosofia de cada organització membre. 

 COMUNICACIÓ. Facilitar la comunicació entre les organitzacions i informar 

sobre els temes comuns d'interès per a les mateixes. 

 COL·LABORACIÓ. Afavorir actuacions conjuntes entre les organitzacions. 

 COORDINACIÓ. Treballar de manera coordinada, evitant el treball aïllat, la 

competitivitat entre elles i la duplicitat de les tasques. 

 DIÀLEG. Resoldre els conflictes, en primera instància, a través del diàleg en 

base a un argumentari fonamentat, abans de decidir passar a altres instàncies si 

es considera que alguna entitat lesiona l’interès general.  

 

De les entitats amb el Fòrum 

De la mateixa manera que les relacions entre entitats, també s’ha de donar un 

compromís mínim de l’entitat cap al projecte del Fòrum ETS Menorca. Entenent la 

diversitat de situacions de les entitats, moltes de les quals es mantenen exclusivament 

gràcies a l’esforç altruista dels seus associats, entenem que el compromís mínim s’ha 

de donar en dos àmbits:  

 PARTICIPACIÓ. Participar en la mesura de les possibilitats de cada entitat 

membre en les diferents estructures del Fòrum. És desitjable la seva implicació 

en algun dels grups de treball, que fan possible l’activitat efectiva del Fòrum. 

Però, com a mínim, és altament important la seva participació en les 

assemblees generals, espais de deliberació conjunta i definició des les 

estratègies marc.  

 TRANSPARÈNCIA. Les entitats, com a organitzacions al servei de la societat, han 

de facilitar a tot aquell que ho sol·liciti informació sobre les seves línies 

d’actuació, programes, objectius, obtenció de recursos, quantitat dels mateixos 

i composició dels seus òrgans de govern. 
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Dels compromisos del Fòrum 

De la seva gestió i relació amb les entitats membres 

El Fòrum ETS Menorca, encara que sigui formada per altres entitats, també ha 

d’assumir uns compromisos propis que regeixin la seva actuació com a entitat 

plenament autònoma i formalment constituïda. Les persones i entitats que actuem 

com a Fòrum ens han de guiar els següents compromisos: 

ASSEMBLEARISME. Les decisions estratègiques i altres de calat per al Fòrum ETS 

Menorca han de recaure a l’assemblea convocant, si és necessari, assemblees 

extraordinàries. Els grups de treball només han de portar a terme allò que ha establert 

i la junta directiva la gestió dels assumptes quotidians de l’entitat amb total lleialtat. 

S’ha de fer tot el possible perquè les decisions que es prenguin siguin sempre 

consensuades.  

TRANSPARÈNCIA. El Fòrum ha de fer públic de manera accessible i clara la informació 

sobre les nostres línies d’actuació, programes, objectius, obtenció de recursos, 

quantitat dels mateixos i composició dels òrgans de govern. També ha de facilitar la 

informació desitjada a tot aquell que ho sol·liciti, sigui membre del Fòrum o aliè.  

XARXA. S’ha de vetllar que totes les entitats tinguin coneixement del que es parla i de 

les actuacions en els diferents òrgans de govern i de gestió. Cal que tothom es faci una 

visió global de l’activitat del Fòrum per tenir criteri a l’hora d’avaluar i de decidir en el 

dia a dia i, especialment, en les assemblees.  

LLIURE CONCURRÈNCIA. En els casos que es disposi de recursos econòmics i es 

decideixi disposar de personal remunerat, el procés de contractació s’ha de fer des de 

criteris de lliure concurrència. Això és, donar publicitat adequada a la convocatòria i 

establir els criteris de selecció més pertinents (entrevista, proves orals i/o escrites, 

etc.) que es determini a l’assemblea. D’aquesta manera, es pretén aconseguir la 

persona més capacitada. Poden quedar exempts les activitats puntuals menors amb 

una partida no superior als 500 euros, sempre i quan sigui justificat.   

PROÏSME. Les persones de les entitats membres que formam el Fòrum ens mou l’ànim 

de millorar les condicions vida dels nostres conciutadans. Ho fem per convenciment, 

no per obligació o interès egoista, però gaudint de la companyonia i de la realització 

com a persona que genera l’activitat altruista. Això no treu que intentem actuar 

sempre amb diligència, eficàcia i eficiència per aconseguir els objectius que ens 

marquem, però que van de la mà de les possibilitats que cadascú de nosaltres puguem 

aportar al Fòrum.   

RESPONSABILITAT. En el Fòrum les entitats participen en la mesura de les seves 

possibilitats i de la manera que es troben més còmodes, però assumint una 

responsabilitat amb el grup. Això implica fer allò que hom es compromet, a respectar 
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el que el grup consensuï sense deixar de ser crítics, o a ser curós amb la privacitat de la 

informació de caràcter personal. El sentit de la responsabilitat esdevé imprescindible.  

 

De la relació amb altres instàncies 

El Fòrum ETS Menorca té la voluntat d’aglutinar el teixit associatiu de l’illa i ser la seva 

veu davant la resta d’agents socials i de les administracions públiques. En la realització 

d’aquesta tasca considerem bàsics dos principis: 

INDEPENDÈNCIA. El Fòrum ha d’actuar sempre segons la pròpia voluntat de 

l’assemblea, sense permetre cap ingerència o pressió externa (mediàtica, econòmica o 

de qualsevol tipus) que influeixi en la nostra decisió. El Fòrum tampoc s’ha de mostrar 

temorosa per les conseqüències que puguin tenir les nostres actuacions si no són del 

gust d’un tercer, si obram de manera adequada i digne. La independència en el seu ple 

exercici és el principi més valuós de l’entitat.   

HONESTEDAD. Ens mostrem totalment oberts a mantenir unes relacions constants 

amb tots els sectors socials, especialment amb les administracions públiques. Les 

nostres aportacions seran fonamentades i veraces i mantindrem una actitud sempre 

oberta, dialogant, crítica, constructiva i sincera per aconseguir el canvi social en positiu 

que desitjam.  

 

Del compliment del Codi 

El compliment del codi ètic i, per extensió, l’adopció de mesures pel seu compliment o 

la creació de mecanismes de seguiment o control, queda regit per la voluntat de 

l’assemblea.  

 


