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Pre
eàmbul
El Coodi ètic quee presentem
m neix amb lla voluntat i el compro
omís de recuuperar la po
olítica
com a eina de trransformació, de convvivència, i de
d participacció en la crreació d’un espai
comúú. Una praxxis que cal que apliqueem a la nosstra ciutat per
p posar-laa al servei de
d les
persoones.
Per aconseguir aquest objjectiu hem de relegittimar la rellació entre la políticaa i la
ciutaadania, genss fàcil davaant els abussos de podeer que venen afectant lles instituciions i
bonaa part dels partits
p
políticcs majoritarris. Aquest codi ètic neeix per obrirr una nova forma
f
d'enttendre i de fer políticaa, sustentadda en princiipis i valorss que, deseenvolupats en
e un
seguiit de mesurres, reglameents i normees, ens han de permetree recuperarr la confiançça del
conjuunt de la ciuutadania en l’exercici dde la políticaa.
Tenim
m per objjectiu canv
viar les reggles del prrotagonisme polític a la ciutat. Per
aconnseguir-ho, cal impulsar la transpparència en
n la gestió de l’admin
inistració lo
ocal i
asseggurar la renndició de co
omptes, ja qque són perr a nosaltress garants enn la gestió d'allò
públiic. A més, volem revaaloritzar i foomentar elss processos participatiuus amb pod
der de
decissió i protagoonisme ciuttadà, ja quee aquest és un
u dels pilaars fonamenntals de la nostra
n
novaa forma de fer
f política.
Aqueest codi ètiic és la norrma que haa de fer seeva una can
ndidatura onn l'ètica po
olítica
s’aplliqui escruppolosament dins de l’orrganització,, en les sev
ves personess electes i també
t
en lees de lliure designació.
d
Establint ell principi d’exemplaritaat.
Així doncs, aquest document s’ha d’innterpretar am
mb un doblee objectiu: ees tracta, peer una
bandda, d’un coompromís amb la ciuutadania, i per aquesst motiu éés un docu
ument
d’esttratègia que busca im
mpulsar unn nou concepte de fer
f políticaa (transparèència,
demoocràcia partticipativa, etc.);
e
però, dd'una altra banda,
b
tamb
bé s’ha d’enntendre com
m una
form
ma d’organittzació interrna que afeecta a les persones
p
firrmants del mateix i al
a seu
comppromís (honnestedat exeemplar).
Aqueests principis hauran dee ser subscrrits per totess les person
nes que deciideixin partiicipar
en laa candidaturra, això vol dir que els seus compo
ortaments no estan sotm
mesos únicaament
al prreceptiu marrc legal sinó que el deesborden i el
e veuen am
mpliat. Per ta
tant, les perrsones
de laa candidaturra que ocup
pen posicionns de presa de decision
ns assumeixxen, en l’exercici
de lees seves funccions, una triple
t
responnsabilitat: política,
p
sociial i ètica.
Per ddesenvolupaar una forma respectuoosa de fer po
olítica és neecessari com
mbinar la deefensa
de lees pròpies poosicions am
mb el respectte a les posiicions de les altres perssones, de manera
m
que es fomenti la pedag
gogia en laa transmisssió de les propostes polítiques i es
f política des de la reesponsabilittat, on es reendeixin com
mptes
desennvolupi unaa forma de fer
públiics de les diiverses actu
uacions i, quuan sigui el cas, s’assum
meixin els eerrors i les males
m
pràcttiques que es puguin
n haver doonat. Són imprescind
dibles l'auttoexigència i la
sensiibilitat, de manera qu
ue es pari aatenció a lees interpel·lacions de la societatt i es
maniifesti predissposició peer corregir, millorar o deixar el càrrec si éés necessarri. En
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aquest sentit s’hhan de millorar els meecanismes de
d retorn en
ntre les perssones electees i la
ciutaadania a la qual repressenten, peròò amb un paper
p
més actiu
a
d'ambbdues parts en la
transsformació deel propi mu
unicipi i delss seus serveeis públics.
Per úúltim, recorrdar que en
n tots els àm
mbits (políttic, social i institucionnal) de la nostra
n
quotiidianitat s’hha de defenssar l’aplicacció de la Deeclaració Un
niversal dells Drets Hum
mans.
És pper això quue volem visualitzar
v
eel comprom
mís de treballar de foorma transv
versal,
semppre amb perrspectiva dee gènere, perr poder aixíí garantir laa igualtat, taambé en el nostre
n
llengguatge (oraal, escrit o iconoggràfic), exccloent-hi tota
t
connootació ofen
nsiva,
androocèntrica, misògina,
m
xeenòfoba o hheteronormaativa.
Aqueest codi ètiic vol ser flexible,
f
dinnàmic i co
oncís. La caandidatura treballarà en
e un
reglaament que concreti
c
i faaci operatiuus els seus principis,
p
aiixí com en el funcionaament
de laa Comissió de
d garantiess, com a òrggan de contrrol contra laa corrupció.. El reglameent ha
de ppreveure ells casos en
n què l'exeecució d'un
n principi requereixi instrumentts de
particcipació quee no existeix
xen (veure Bloc 4 Pro
ograma TeC
C). La candiidatura treballarà
pel ddesenvolupaament d'aqu
uests instrum
ments i, en tant
t es creen
n, el reglam
ment definiràà com
han dd'estar apliccats els princcipis afectat
ats.
Princcipis per a càrrecs elecctes, càrrec s interns i de lliure deesignació dee la Candid
datura
ciutaadana.

1

Respo
onsabilittat políttica

1.1

Els repreesentants ten
nen l’obligaació d'expliccar al conju
unt de la ciuutadania les seves
decisionss i de respondre periòddicament a les
l preguntees que ciutaadans, period
distes
i oposiciió els hi form
mulin.

1.2

En cas de
d mala gesstió o per inncomplimen
nt flagrant i no justific at del progrrama,
sempre i quan no hagués
h
estatt ratificat peer processos de particiipació ciutaadana,
censurarr (i revocar, en cas neceessari) a reg
gidors i càrreecs de lliuree designació
ó.

1.3

Les ageendes dels càrrecs eleectes i de lliure dessignació ser
eran públiques i
consultabbles a trav
vés d'Interneet, fent vissible amb qui
q es reunneixen, faciilitant
d'aquestaa manera el
e coneixem
ment de la seva activitat políticaa i protegin
nt-los
davant lees pressionss dels "lobbiies".

1.4

El comppromís de no
n optar a càrrecs ellectes amb la intencióó de repressentar
interessoos personalss, econòmiccs o políticss aliens als que
q correspponguin al càrrec
c
electe enn qüestió, i en cas quue aquests interessos
i
es
e poguessiin veure afe
fectats
durant l'eexercici de les seves fuuncions, inh
hibir i abstenir-se en laa presa d'aqu
uelles
decisionss relacionad
des.

1.5

Per tal d'evitar
d
pràcctiques com
mo la de les portes girratòries, elss membres de la
candidatura han de compromeetre's a no accedir,
a
durrant un perííode mínim
m de 5
anys, a càrrecs de responsabillitat en empreses que puguin benneficiar-se de la
informacció privilegiiada que aquuests hagin obtingut du
urant el seu mandat.

1.6

La immooralitat de l'absentism
me laboral en
e represen
ntants de laa ciutadaniaa, ens
comprom
met a establir un sisteema de con
ntrol d'assisttència i com
mpliment de
d les
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funcionss adquiridees, així coom a reg
glamentar sancions
s
eespecífiquess per
desistimeent de funciions.
1.7

Promourre la gestió de
d tots els ccomptes am
mb entitats d'economia ssocial i solidària,
i amb enntitats financceres d'eviddent perfil èttic.

1.8

Impulsarr i donar especial support a les in
niciatives participative
p
es ciutadanes de
caràcter vinculant en
n els temes estratègics de ciutat.

1.9

l
i pugu
ui, per tant, ser escollid
da, ha
Tota perrsona que deesitgi concóórrer a una llista
d'estar empadronad
da i residir a la ciutat amb una an
nterioritat m
mínima d'un
n any
amb resppecte a les corresponeents eleccio
ons. La can
ndidatura coonsiderarà casos
excepcioonals en els que sigui evvident una llarga
l
relaciió amb la ciiutat.

1.10 El comppromís de ro
omandre unn màxim dee dues legislatures en eel càrrec, am
mb la
possibilitat d'afegir una legislaatura addicio
onal si aqueesta es validda mitjançaant un
procés de participacció ciutadanna.

2

Limitació de càrrecs
c

2.1

Com a principi
p
gen
neral, els ccàrrecs públlics que ex
xigeixin deddicació com
mpleta
seran inncompatibles amb altrees activitats privades. La Comisssió de garaanties
podrà coonsiderar ex
xcepcions enn funció dells condicion
nants de cadda cas, i hau
urà de
fer públiica l’argumeentació i la justificació
ó per a l’auto
orització.

2.2

ó innecesssària de responsabilittats, per ttal d'aconsseguir
Evitar l'acumulaci
l
l'eficàciaa necessàriia en la geestió pública i de prromoure lees modificaacions
requeriddes dels regllaments de pparticipació
ó ciutadana.

2.3

La limittació que s'eestableixi aamb caràcter general so
obre el nom
mbre de fun
ncions
públiquees que pugu
ui desenvollupar una única
ú
persona complirà
rà les condiicions
retributivves del pun
nt 3.1 de la rremuneració
ó dels càrreccs.

2.4

Fer públlics els criteeris de contrractació dels càrrecs dee lliure desiggnació.

3

Remun
neració dels cà
àrrecs

Una retribució ètica dels representannts hauria de
d ser una reconquestta democrààtica i
històòrica, de manera
m
que permetés lla dedicació
ó a jornadaa complertaa a les fun
ncions
públiiques, i faciilités la incllusió de totaa la ciutadaania en el prrocés de paarticipació i en el
trebaall polític.
Conssiderem quee uns ingressos exorbiitants poden
n comportarr privilegis inacceptab
bles, a
més d'allunyar els càrrecs públics dde la realittat de la majoria
m
de la ciutadaania i
d'estiimular una indesitjablee perpetuaciió en la funcció pública.
Les retribucionss han de reeflectir, cerrtament, less responsab
bilitats assuumides, i haan de
metre que lees personess amb fillss o altres persones
p
all seu càrrecc puguin també
t
perm
dediccar-se a la funció públlica, de mannera que sigui possible conciliar aquesta am
mb les
sevess responsabbilitats familliars.
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3.1

La retribbució salarrial ha d'esstar basada en el salaari mínim iinterprofesssional
establertt (645,30 € al 2014), i el seu imp
port s'ha de calcular enn multiplicaar per
2,5; 3 o 4 aquesta quantitat,
q
quue correspon
n a 1.613,25
5 €; 1.935,990 € i 2.581,20 €,
respectivvament.

3.2

Els càrreecs electes i de lliure designació podran reb
bre compenssació econò
òmica
per les despeses
d
qu
ue es derivinn de l'exerccici de les seves
s
funcioons, i aquessta es
regirà peel principi d'austeritat
d
i pel reglam
ment intern de
d la candida
datura.

3.3

Tots elss conceptes retributius i despesess públiques dels càrreecs públics de la
candidattura ciutadaana seran púúblics i acceessibles a traavés d'Internnet.

3.4

Els regidors no du
uplicaran soous ni remu
uneracions públiques
p
pper la realittzació
d'altres activitats, tant privadees como inh
herents al seu
s propi cààrrec, preneent el
límit dell punt

3.5

La revisió de les peercepcions rretributives en tots els seus concepptes es regu
ularan
anualmeent, prenent com a referrència l'evolució de l'IP
PC de Catallunya.

3.6

En cas d'establir-sse, per norrmativa leg
gal, un sallari superioor al salarii ètic
3
la differència s'eentregarà a la candiddatura ciutaadana.
consensuuat (punt 3.1),
Aquests excedents no hauran dde servir en
n cap cas al finançamennt de les forces i
l’estructtura dels partits
p
políttics que fo
ormen la candidatura.
c
. La distribució
d'aquests fons qued
darà subjectta al desenv
volupament de les mesu
sures de con
ntrol i
de l'estruuctura de la candidaturra.

3.7

En cas que
q un càrrrec sigui dee dedicació exclusiva i percebi unna retribuciió per
això, noo podrà cobrar per asssistir a reeunions d'alltres ens, oorganitzacio
ons o
empresees de qualsev
vol tipus.

4

Transp
parència
a i rend
dició de compte
es

4.1

Tots el càrrecs
c
elecctes i de lliuure designaació es com
mprometen a facilitar to
ota la
documenntació dels seus
s
ingresssos, béns i rendiments
r
patrimonialls, així com
m totes
aquelles dades neccessàries pper a l'elab
boració d'aauditories cciutadanes. Així
mateix, faran
f
públicca les seves declaracion
ns de la ren
nda i patrimooni anual mentre
m
romanguuin en el seu
u càrrec i duurant els tres següents exercicis.
e

4.2

Es farà pública mensualment
m
t tota la despesa
d
detallada que generi el grup
municipaal (inclosa la
l informaciió dels prov
veïdors), i to
ots els seuss càrrecs eleectes i
de lliure designació (incloses lees despeses de mobilitaat, viatges i àpats).

4.3

Apostar per una red
ducció dràstiica de la despesa per caampanya ellectoral.

4.4

Fomentaar el microm
mecenatge fi
finalista.

5
5.1

Renún
ncia a prrivilegis
s
Renunciaran a perccebre regalss o privileg
gis de perso
ones o entiitats públiqu
ues o
privades que puguin significarr un tracte de favor, amb
a
l'exceppció de prottocols
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institucioonals. La peersona canddidata hauràà de denuncciar públicam
ament tota oferta,
o
subtil o explícita.
e
5.2

6

No s'accceptaran inv
vitacions a ffòrums o activitats d'in
nstitucions privades qu
ue no
comuniqquin exactam
ment el costt de l'assistència, tant si es fan ser
ervir fons pú
úblics
com privvats, i sensee que això impliqui caap tipus de deute simbbòlic per laa seva
assistènccia.

Mesure
es de control d
de la co
orrupció
ó

6.1

Els càrreecs públics de la candiidatura ciuttadana impu
utats formallment per causes
c
de corruppció seran apartats
a
de lles seves reesponsabilitaats i se’ls exxigirà aband
donar
el seu cààrrec públicc i l'acta dee regidor, fins que es resolgui
r
l’exxpedient. Durant
D
aquest temps
t
i/o si
s hi ha reesolució co
ondemnatòriia, en cap cas podran ser
candidatts o candidaates a qualseevol llista ellectoral.

6.2

Pels deliictes de corrrupció s'esttableix una inhabilitació total i deefinitiva peer a la
participaació en llistees, així com
m per ocuparr qualsevol càrrec públlic.

6.3

Les sanccions intern
nes per corru
rupció no prrescriuran, la candidatu
tura es personarà
com a paart acusadorra en el proccés.

6.4

El comppromís de renúncia
r
al càrrec públic, o intern
n de la canndidatura, en
e cas
d'imputaació o cond
demna per les faltes i delictes que
q es deteerminaran en el
reglamennt a l'efectee, i que hauurà de publiicar la Com
missió de gaaranties, i que en
qualsevool cas incclouran seempre els delictes de
d corrupcció, econò
òmics,
d'assetjaament sexuaal, violènciia de gènerre, pederàstia, maltracctament inffantil,
contra ells drets delss treballadorrs/es, ecològ
gics i urban
nístics.
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