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CODI DE BONES PRÀCTIQUES 
 
Preàmbul 
 
La finalitat d’aquest codi és el de dotar d’eines de control, participació, informació i regeneració democràtica 
al màxim òrgan de l’Associació de Veïns de Sant Genís dels Agudells, que es la seva Assemblea General de 
Socis. Així com la d’evitar conductes o situacions per part de persones, que puguin representar un perjudici a 
l’entitat, als seus associats o als veïns del barri en general, a més de tenir cura dels recursos públics dels que 
es disposarà. 
 
Aquest codi de bones pràctiques, un cop aprovat per l’Assemblea General de Socis, serà d’obligat compliment 
per a totes les Juntes Directives i vocals de l’Associació de Veïns de Sant Genís dels Agudells, a partir de la 
data de la seva aprovació. 
 
1 De la gestió i transparència econòmica 
 

a) La Junta Directiva i els vocals de l’Associació de Veïns de Sant Genís, (d’ara endavant la Junta i 
l’A.VV. respectivament), està obligada a cercar la millor eficàcia dels recursos existents i procurar 
assolir resultats positius en cada exercici. 

b) Els comptes de l’Associació sempre estaran disponibles per poder ser examinats per qualsevol 
associat/da al corrent de pagament, fent aquest/a la sol·licitud amb una setmana d’antelació. 

c) La junta està obligada a presentar els comptes de l’A.VV. de forma clara i entenedora per a tots als 
associats durant les Assemblees Ordinàries, lliurant-ne una copia a cada un dels assistents, indicant-ne 
quines son les fonts de finançament i quins condicionants tenen o poden tenir. Un resum d’aquest 
comptes seran publicats cada exercici al bloc o al web de l’A.VV., un cop aprovats per l’assemblea. 

d) En el cas que l’A.VV. disposi o contracti empreses, professionals o personal retribuït, en cap cas 
aquests podran formar part de la Junta, i a més no podran tenir cap mena de vinculació com a 
cònjuges, parelles de fet o parentiu fins al segon grau de consanguinitat o afinitat amb els membres de 
la Junta. Si fos necessària la contractació, sempre es procurarà fer-ho en primer lloc amb empreses o 
persones del barri. 

e) Si es realitza qualsevol activitat econòmica per obtenir ingressos extraordinaris, aquest s’hauran de 
justificar davant de l’Assemblea, tenint en compte no perjudicar els interessos de les empreses o 
comerços del barri i vetllant pels drets dels consumidors i usuaris. 

f) Per evitar el malbaratament de cabdals públics, els fons de l’A.VV. no podran en cap cas, util·litzar-se 
per a tasques de representació innecessàries o menjars corporatius, o d’altres activitats que puguin 
representar un benefici, de qualsevol mena, per algú de la Junta. El no compliment d’aquest article és 
motiu suficient per presentar una moció de censura. 

g) No es realitzaran cap mena d’activitats, econòmiques o no; contràries a la finalitats delimitades als 
estatuts, i que fomentin indiscriminadament el joc o el consum de productes nocius per a la salut. 

h) Queda prohibit donar obsequis gratuïts als associats, qualsevol activitat gratuïta serà de lliure accés 
per a tots els veïns del barri, sense perjudici de poder oferir als socis facilitat de reserva prèvia o 
bonificacions en les que sí que siguin de pagament. 

i) El fet d’obtenir pèrdues econòmiques al final dels 4 anys de mandat, sense prou justificació davant de 
l’assemblea de socis, o la no presentació dels justificants de les despeses, es motiu per poder presentar 
una moció de censura, sense perjudici de poder emprendre accions legals per part de l’Assemblea de 
Socis o de la Comissió Gestora en el seu cas. 

j) Els ingressos de l’A.VV. provenen de fons públics i de les quotes dels associats, per tant s’haurà 
d’ajustar la despesa tenint en compte la necessitat que es pretén cobrir, no es farà mai per complir la 
formalitat derivada de la subvenció atorgada per a la seva realització. 
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2 De la participació interna 
 

a) Mantenir l’ús de les noves tecnologies, presents i futures, per fomentar la participació dels veïns i 
veïnes del barri i dels associats en particular, per tal d’assolir una major informació i intervenció de 
les persones associades en el funcionament de l’associació. També es continuarà utilitzant les xarxes 
socials per donar resposta a les consultes dels veïns en general, i informar de totes les qüestions que 
puguin ser d’interès general. 

b) Presentar a l’Assemblea General Ordinària, juntament amb la memòria d’activitats i l’estat de 
comptes, una altra memòria sobre l’estat de la participació interna i dels mitjans emprats, o a emprar, 
per aportar millores i en la qual es defineixin objectius i indicadors per delimitar el seu grau 
d’assoliment, d’acord a aquest Codi de Bones Pràctiques. 

c) Seguir fomentant i facilitant la incorporació i la participació d’aquelles persones que, de manera 
voluntària i puntual, col·laboren en les activitats i, fins i tot, de les persones beneficiàries o usuàries 
de l’activitat. 

d) Promoure el consens i evitar les votacions dins de les decisions que hagi de prendre la Junta. 
e) Donar resposta a totes les demandes i consultes dels associats, siguin les que siguin, tant escrites com 

verbals. 
 
3 De la gestió associativa 
 

a) Els associats perdran aquesta condició, i tots els seus dret com a socis, si durant un any natural no han 
satisfet la seva quota de soci, previ acord de la Junta, i comunicant-se per escrit certificat aquesta 
situació al soci que ha deixat de complir amb les seves obligacions, fent efectiva la baixa als 30 dies 
de la comunicació. (art 12). 

b) Els càrrecs directius de la Junta limitaran el seu mandat a 8 anys, sense perjudici de poder efectuar 
rotació dins dels càrrecs. En tots els casos, als dotze anys ininterromputs de formar part de la Junta, 
aquests han de renunciar a formar part de qualsevol Junta, durant al menys per un període de 4 anys. 
(art. 20). 

c) Fomentar el treball en xarxa amb totes les entitats del barri, establint ponts de col·laboració mútua en 
tot allò que signifiqui una millora en les condicions del barri, dels seus habitants i de les diferents 
entitats. 

d) Impulsar i recolzar l’associacionisme dels diferents col·lectius que es puguin crear o existir al barri. 
e) Utilitzar les dades dels associats d’acord a les lleis de protecció de dades vigents en cada moment. 

L’incompliment d’aquest punt és motiu per presentar una moció de censura, a banda de poder 
emprendre accions legals. 

 
4 De la gestió respectuosa dels recursos humans 
 

a) Previ acord de l’Assemblea General de Socis es podrà contractar personal remunerat a l’A.VV.. 
Aquesta contractació es farà sempre d’acord a les lleis vigents en el moment, i d’acord als drets del 
treballadors reflectits en el Estatut dels Treballadors. S’intentarà preferentment cobrir aquests 
possibles llocs de treball amb gent del barri. (Art. 21g) 

b) Col·laborar en la formació dels estudiants dels centres educatius del barri, oferint la possibilitat 
d’ampliar els seus coneixements a l’A.VV., durant el seu període de pràctiques, col·laborant en les 
tasques administratives o en qualsevol altra que la Junta pugui creure convenient. 

c) Fomentar la participació i comunicació per tal que el possible personal remunerat pugui conèixer en 
profunditat el funcionament de l’associació. 
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d) Mai es podrà utilitzar el voluntariat només com a mà d’obra gratuïta i no com un veritable recurs 
humà amb potencialitat i capacitat d’intervenció, facilitant-ne l’increment gradual del seu compromís 
en el projecte de l’A.VV.. 

 
5 De la sostenibilitat de l’A.VV. 
 

a) Es fomentarà el reciclatge seleccionat de les deixalles de l’A.VV., i de la cura del medi ambient, 
procurant emprar mitjans que no el malmetin. 

b) Es continuarà promovent entre els associats i els veïns l’ús d’embalatges i objectes no contaminats, la 
recollida selectiva de deixalles, la utilització d’estris no contaminants i, en general, la promoció de 
l’educació mediambiental i el respecte al nostre entorn natural. 

 
6 De la confiança entre els membres de l’associació 
 

a) Es crearà una comissió de conflictes o arbitral que escoltarà les parts implicades i resoldran sobre el 
tema per tal d’evitar l’enfrontament de les posicions. Aquesta comissió estarà formada per 2 socis 
voluntaris i un membre de la Junta de l’A.VV. En el cas que ningú s’hi ofereixi voluntari, es triaran 2 
socis per sorteig, que hauran d’acceptar obligatòriament aquesta tasca, també es triaran 2 reserves, per 
si algun dels triats justifica amb prou claredat els motius de la seva negativa. Aquests membres no 
podran tenir cap mena de relació familiar amb els implicats en l’assumpte en litigi, els membres 
d’aquesta comissió es renovaran públicament cada any, durant el transcurs de l’Assemblea General 
Ordinària. 

 
b) S’impulsarà des de l’A.VV. la creació d’una bossa de voluntariat, tant per les diferents activitats que 

organitzi l’A.VV, com per poder donar assistència a veïns i veïnes que en un moment determinat 
puguin requerir l’ajuda d’algú. També s’intentarà crear un banc de temps per oferir i intercanviar 
serveis entre els veïns del barri. 

 
7 De la relació amb les administracions públiques 
 
Per evitar la politització de la Junta de l’A.VV. i que aquesta oblidi les seves obligacions envers els veïns del 
barri, s’estableixen els següents punts: 
 

a) La Junta de l’A.VV ha de mantenir la independència de criteri i saber administrar els punts d’acord i 
desacord a les negociacions amb les diferents administracions, per treure’n el màxim profit possible a 
l’efecte del compliment de la seva missió. 

b) Es tractarà per igual a tots els representants polítics amb independència de la seva filiació política, i 
de si governen o no. El tracte de favor cap a una formació política o polítics determinats, pot ser 
motiu suficient per presentar una moció de censura. 

 
Disposició final 
 
El no compliment d’aquest codi, pot ser motiu de reprovament escrit per part del 10 % dels associats, amb 
identificació dels mateixos, el tràmit d’aquest procediment quedarà reflectit en els estatuts. (art. 14) 
 
En el cas de la presentació d’una moció de censura, la Junta estarà obligada convocar una Assemblea General 
Extraordinària en un termini màxim de 30 dies naturals a comptar des de la presentació de la moció. La forma 
en que es realitzarà aquest tràmit s’incorporarà als Estatuts de l’Associació. (art 15.b) 
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L’aprovació per part de l’Assemblea General de socis d’aquest Codi, implicarà una reforma dels estatuts. La 
modificació o incorporació de nous articles als Estatuts, s’aprovaran en la mateixa Assemblea, per tal que 
aquest Codi sigui d’aplicació immediata. 
 
Aquest codi de bones pràctiques només podrà ser modificat per l’Assemblea General de socis amb 
l’aprovació d’un mínim del 33% dels vots del total d’associats. 
 
Un cop aprovat aquest Codi es sol·licitarà l’adhesió al Codi Ètic del Consell d’Associacions de Barcelona. 


