CODI ÈTIC I DEONTOLÒGIC

INTRODUCCIÓ
Aquest codi è c ha estat redactat prenent com a punt de par da que l’è ca s’adreça no només a la
raó, sinó a la totalitat de l’experiència de l’individu, i entenent que la par cipació en la vida polí ca
té el seu fonament no només en un desenvolupament professional personal, sinó sobretot en una
disposició de servei a la comunitat, en la qual s’exerceix la comunicació, el fet de compar r i la
convivència.
Aquesta par cipació suposa, doncs, la vinculació a un projecte comú per al bé de la comunitat i de
la societat de per nença, alhora que una demanda o acceptació que fa o rep aquesta societat.
Creiem que l’acció polí ca exercida amb è ca basa la seva acció en la recerca i la pràc ca del bé
comú, en l’establiment de vincles i col·laboració entre els éssers humans, en la coherència amb la
força de la veritat i en la cerca de sen t de la vida humana.
PRINCIPIS GENERALS
L’elaboració d’aquest codi è c i deontològic (d’ara endavant, Codi), té com a objec u el fet d’establir
un marc de regulació dels principis è cs i criteris professionals pels quals s’haurà de regir qualsevol
persona que formi part del projecte polí c de ARA
Amb aquest Codi es ﬁxen una sèrie de principis i línies d’actuació que pretenen garan r la
credibilitat i l’honestedat dels nostres representants polí cs i, alhora, garanteix una intervenció
respectuosa, rigorosa i adequada pel que fa a les necessitats de la ciutadania.
Tothom qui par cipa o representa a ARA és un ambaixador de la nostra manera de ser i de la nostra
manera de fer. El nostre comportament portes endins, però també portes enfora, ha de ser un
exemple d’una manera d’actuar que sigui iden ﬁcable per a cadascun dels representants del par t.
Entenem, doncs, que aquesta actuació té la seva base en les següents premisses:
ARA, un partit que defensa la identitat, la llibertat i el dret a decidir Treballem per
mantenir la identitat, el conjunt de valors, tradicions, símbols, creences i maneres de
comportament que funcionen com a element de cohesió dins d’un grup social i que actuen com a
substrat perquè els individus que en formen part puguin fonamentar el seu sen ment de
per nença.
La llibertat i el dret a decidir són les condicions necessàries per a l’exercici dels valors més
fonamentals. La llibertat individual, però també la col·lec va, és el fonament de tota democràcia, i
és per aquest mo u que ens comprometem amb una democràcia par cipa va., ARA, un partit
compromès amb la societat.
El compromís és la lleialtat i la coherència amb una promesa o amb la paraula donada; és el valor
de la paraula. Aquest compromís ens demana coherència amb la polí ca entesa com a servei i amb
el projecte explicitat en els acords congressuals, perquè entenem que el compromís conté una
voluntat d’iden ﬁcació amb els objec us i valors que sostenen un col·lec u.

La dedicació és el fet d’emprar les pròpies capacitats i energies al servei d’una causa o inicia va, i
cal que man ngui coherència amb els temes i actuacions que cada responsabilitat assignada
requereixi. L’acceptació d’una responsabilitat o càrrec estarà condicionada a l’assumpció de les
feines que se’n derivin i, en cap cas, s‘entendrà que la responsabilitat o càrrec s’hauria d’adaptar a
la discrecionalitat personal de la persona proposada.
El fet de tenir la representació vol dir que s’actua en nom dels electors, als qui s’haurà de rendir
comptes. El polí c acull la voluntat de servei a la col·lec vitat en nom dels ciutadans, i alhora n’ha
d’es mular la par cipació.
La prioritat de la gent de ARA ha de ser estar al servei del país i de la seva gent.
ARA, un partit de gent amb valors
L’honradesa és la qualitat d’una persona que actua amb jus2cia i que es comporta amb rec tud i
d’acord amb la veritat. En l’exercici de les seves funcions, qualsevol militant o representant del
par t haurà de donar preferència als interessos generals per sobre dels personals i de qualssevol.
La coherència és la correlació que existeix entre allò que es pensa, allò que es diu i allò que es fa.
Per desenvolupar tasques polí ques i públiques cal assumir la coherència com a element
fonamental de la credibilitat que hauria de generar la classe polí ca davant la ciutadania.
La responsabilitat entesa com la coherència entre les pròpies ac tuds i aportacions en relació a
les necessitats reals de les formes de vida i cultura polí ques. Creiem en una societat de persones
responsables, que garanteixi els mateixos drets bàsics per a tothom, però que sigui capaç d’exigir
també a tothom els deures elementals necessaris per a la convivència.
La integritat és l’atribut d’aquella persona que no és corrup ble. La integritat potencial d’una
persona serà un dels elements principals i determinants per poder assignar-li la conﬁança que
requereix l’exercici de les funcions polí ques i públiques.
OBLIGACIONS i NORMES DE CONDUCTA
Militancia - Afiliats
Tothom que par cipi del projecte polí c de ARA ndrà coneixement d’aquest Codi i, per tant, en
l’acte de signatura de la butlleta d’aﬁliats, estarà acceptant els principis i línies d’actuació que s’hi
deﬁneixen.
La militància con aﬁliat a ARA es fonamentarà en els principis inclosos en aquest Codi, a més de la
dignitat i el respecte als drets de les persones, la igualtat, la solidaritat, la par cipació, l’objec vitat i
l’assumpció de responsabilitat.
Qualsevol aﬁliat es regirà per la voluntat de servei amb l’objec u de contribuir al desenvolupament
de les ins tucions i de les persones, famílies, grups i comunitats del país.

Els aﬁliats respectaran l’organització establerta en els estatuts i col·laboraran amb els
càrrecs electes i amb la direcció del par t per tal d’aconseguir els objec us del projecte de ARA.
Càrrecs electes i de designació
Els drets i deures fonamentals són:
- La transparència, aplicada tant als aspectes patrimonials personals com al rendiment de comptes
públic és un servei que cerca l’interès general.
Els càrrecs electes i els de designació es comprometran a:
- Un compromís ins tucional, amb una dedicació prioritària.
- Un compromís de ﬁdelitat al projecte, tot respectant les decisions de ARA en tots nivells
organitza us: locals, comarcals i nacionals, per davant de posicionaments par culars.
- Un compromís d’ac tud ac va de propostes polí ques.
- Un compromís econòmic de quotes quan es percebi una retribució.
- Un compromís de servei, atenent persones, grups i en tats que ho demanin.
A més de tenir present que:
- La condició d’edat, sexe, estat civil, cultura, nacionalitat, religió, condició social, ideologia
polí ca, discapacitat intel·lectual o 8sica i qualsevol altra diferència o caracterís ca
personal no n’ha de condicionar l’actuació ni ha de perjudicar el compromís vers les altres
persones.
- Tothom serà responsable dels propis actes polí cs i llurs previsibles i directes
conseqüències.
- Ningú pot u litzar la seva responsabilitat en el par t per a cap ac vitat enganyosa o
impròpia.
- Aquell qui es trobi immers en un procés judicial per causa de la seva ac vitat polí ca, ho ha
de posar en coneixement de la direcció del par t.en l’exercici de la seva funció.
- L’austeritat, l’eﬁciència i el rigor en la ges ó dels recursos públics.
- L’è ca en les relacions amb les administracions, les en tats, les empreses i la Ciutadania.
- L’è ca del treball, basada en l’esforç personal i en el convenciment de que l’exercici d’un
càrrec
COMPROMISOS AMB LA SOCIETAT
Fidelitat al projecte
Es ndrà cura de la informació o documentació que es pugui rebre, protegint-la de qualsevol
indiscreció o interferència interessada.
En les relacions amb la premsa i els altres mitjans d‘informació i de difusió, s’haurà de tenir una
ac tud adequada a la responsabilitat. En qualsevol cas, però, es man ndrà la privacitat, l’equilibri,
el respecte i la ﬁdelitat al projecte de ARA.

Qualsevol cas de transfuguisme (considerat una falta molt greu en els estatuts vigents), comportarà
una sanció disciplinària exercida pel Comitè Execu u Nacional.
Transparència en les campanyes
El nostre projecte polí c està expressat en les ponències congressuals i en els documents del par t.
Les campanyes i els programes electorals no han de contradir aquest projecte. Tota proposta
polí ca necessita anar acompanyada d’un programa que presen a la ciutadania quins són els
compromisos del nostre par t, i quina serà la nostra línia d’actuació, tant si accedim al govern, com
si no és el cas.
El programa electoral ha d’evitar les promeses no realitzables i ha de fomentar els compromisos,
que han de ser creïbles, realitzables i avaluables. En aquest sen t, considerem una manca absoluta
d’è ca en la vida polí ca actuar amb engany per aconseguir vots.
Compliment del programa electoral
Per ARA, el programa electoral és un contracte amb els nostres votants, i com a tal l’hem de
respectar. Per a facilitar aquest compromís, els comitès execu us locals en faran un seguiment en
els seus municipis. En l’àmbit nacional es crearà una comissió de seguiment del programa electoral.
Rendiment de comptes
Tot càrrec electe han de rendir comptes, davant el comitè local, comarcal o sectorial pel qual va ser
escollit.
Els càrrecs ins tucionals (encara que no siguin aﬁliats militants) també hauran de rendir comptes
davant la direcció del par t o de l’àmbit territorial o sectorial en què s’emmarqui la seva actuació.
Tant si s’està en el govern com a l’oposició, en acabar cada mandat o legislatura cal rendir comptes
del grau de compliment del programa electoral que es va presentar: què s’ha aconseguit, què no
s’ha aconseguit (i les raons), quines ges ons s’han fet per tal de fer avançar les propostes, etc.
Regeneració i renovació
El principi de no acumular càrrecs és clau per al bon compliment dels compromisos amb la
ciutadania. Per aquest mo u ARA vetllarà perquè no s’acumulin càrrecs. Per aquest mo u es farà
un seguiment exhaus u del compliment dels compromisos que compor n l’ostentació d’un càrrec.
La rotació en els càrrecs i la limitació de mandats han de ser principis que marquin la nostra
actuació com a par t, i per aquest mo u es treballarà per garan r i facilitar el relleu en els càrrecs i
facilitar la transició en les responsabilitats.

FORMULARI D’ACCEPTACIÓ
Qualsevol persona que vulgui presentar-se a unes eleccions o accedir a un càrrec ins tucional
designat per ARA haurà d’acceptar explícitament els principis i compromisos regulats en aquest
Codi i, per tant, haurà de signar el document annex.
INTERPRETACIÓ, DUBTES i LITIGIS
Els dubtes, li gis o controvèrsies per qües ons è ques i deontològiques s’han de resoldre a través
de la Comissió de Garan es Estatutaries.
RESPONSABILITAT DAVANT EL PARTIT
Els principis i les normes del Codi seran elements de referència en el correcte exercici de la
militància i de la representació de ARA, i només ndran caràcter norma u i vinculant segons el
procediment disciplinari previst en el estatuts del par t.
Es posaran en coneixement del Comitè execu u totes aquelles accions realitzades des de l’ac vitat
pública que derivin en una actuació o resolució judicial. En el cas que hi hagi una inves gació i un
processament, el Comitè execu u podrà acordar-ne la suspensió provisional de la militància o el
cessament provisional de les funcions, ﬁns al sobreseïment, arxiu, o sentència ferma, i en cas
d’absolució serà reposat en les seves funcions.
Tota aquella actuació que vulneri els principis d’aquest Codi però que no sigui sancionable
judicialment, podria donar lloc igualment a l’obertura d’un expedient disciplinari.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Aquest Codi entrarà en vigor en el mateix moment en què s’aprovi.
Segona. En el proper congrés de ARA, si s’escau, els estatuts s’adaptaran al règim
disciplinari i sancionador previst, si és el cas, en aquest Codi.

Document annex

........................................................................... (Nom i cognoms), militant aﬁliat de ARA núm.
(Núm. Carnet) ........................ i amb document d’iden tat ……………………………….. a 2tol individual i
com a persona que par cipo del projecte polí c de ARA, declaro tenir coneixement del Codi È c i
Deontològic de ARA, i em comprometo a exercir les responsabilitats a les que accedeixi per elecció
o per designació, reconeixent, respectant i acceptant amb la meva signatura els compromisos i
principis que hi consten.
………………………………………….., …… de …………………… de …………………
Signatura .………………………………..

