FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

CODI ÈTIC DE LA FEDERACIÓ D’AAVV DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
Els qui formem part del moviment veïnal del Vallés integrats en les associacions veïnals, manifestem la nostra
adhesió al present codi ètic, com a orientador d'una determinada manera d'entendre i d’actuar en la nostra
labor diària.
1.- Altruisme. Els membres de les associacions veïnals, duem a terme una labor cívic-social, sense cap mena
d'interès personal o econòmic, tenint com a única motivació el treball, per millorar les condicions i la qualitat
de vida de la nostra vila i dels qui en ella hi vivim. Una vila i uns barris amb les infraestructures i equipaments
necessaris, amb més justícia social i una societat cohesionada i culta.
2.- La Federació com a òrgan col·lectiu. Quan així sigui acordat i davant els temes que es considerin, la
Federació és l'òrgan representatiu de les associacions integrades, un marc de coordinació per a intercanviar
experiències i enriquir-nos i on atenent les diferents sensibilitats i propostes de les associacions, es reflexiona
i s’adopten decisions sobre temes que afecten la comunitat, sense perjudici de respectar l'autonomia de cada
associació. Les associacions que conformen la Federació, estan integrades en la “Confederació de
Federacions d'Associacions de Veïns de Catalunya (CONFAVC)”.
3.- Independència política. Com tota activitat humana, la nostra labor social té un component polític, i els
qui pertanyem a les associacions, com a socis/es o com a membres de les Juntes Directives, podem o no
pertànyer, a títol individual, a qualsevol organització política i social democràtica, però com associacions
veïnals i com Federació, ens declarem políticament independents de qualsevol partit o organització. En
conseqüència, considerem incompatible, ser membre dels òrgans directius de les associacions veïnals (Juntes
Directives) i de la Coordinadora i ocupar un càrrec públic electe o orgànic de representació política
(Diputat/ada, Senador/a, Parlamentari/a, Regidor/a, o Secretari/a o Coordinador/a d'un partit polític a nivell
estatal, autonòmic o local).
4.- Relacions institucionals. Per aconseguir els consensos i implicacions en funció dels objectius marcats en
cada cas, les associacions veïnals, mantindran en cada cas, relacions amb les institucions, organitzacions i
entitats socials i polítiques que considerin oportunes, sense menyscapte de la nostra independència política.
5.- Defensa de l'Estat Benestar. El treball que duem a terme en cadascun dels barris i municipis està
relacionat, directament, amb la defensa dels pilars bàsics de l'Estat de Benestar:
La Sanitat, l'Educació, els Serveis Socials i el Sistema de Prestacions (pensions i subsidis), del qual es deriven
drets com l'habitatge, el treball, l'oci, la cultura, el medi ambient, i valors com la dignitat, la solidaritat, la
cohesió, el respecte, etc., drets que defensem davant qualsevol política que pretengui eliminar-los.
6.- Serveis públics i gestió pública. Defensem uns serveis públics eficients, eficaços i amb recursos suficients,
gestionats de manera transparent, per les administracions, amb la participació directa del poble a través dels
mecanismes que consensuadament s'acordin. En conseqüència, ens oposem al fet que la gestió d'uns serveis
públics, pagats amb diners públics, es privatitzi o externalitzi sota qualsevol fórmula jurídica.
7.- Defensa de la participació real. Creiem que les persones són els autèntics destinataris i raó de ser, de tota
l'activitat social, política i econòmica que es preï i per això, la nostra actuació, està dirigida per aconseguir
que la societat civil es converteixi en autèntica protagonista. Reivindiquem l'apoderament de la societat
perquè pugui decidir sobretot, el que li pugui concernir.
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