Codi d'ètica política
del comúdelleida
document aprovat en assemblea del 15 de febrer de 2015
El present document neix amb la voluntat de ser un pas endavant en la
necessària revolta democràtica que actualment necessitem a casa nostra.
Aquest document recull un codi de pràctiques i accions concretes que les
persones que ocupin càrrecs electes i de lliure designació hauran de complir. Es
plantegen també aspectes ètics vinculats, no només als càrrecs, sinó en general
al funcionament de l’Associació Comú de Lleida i de la candidatura.
Els principis recollits en aquest codi ètic comprometen a totes les persones de
la candidatura que ocupin càrrecs electes, de lliure designació i gerencials, tant
de l’Ajuntament de Lleida com de les altres institucions municipals —públiques i
semipúbliques— en què l’Ajuntament té participació financera i en els espais de
presa de decisions.
Les persones implicades, cadascuna en el seu àmbit d’actuació, es
comprometen a:

Principis generals
1. Defendre l’aplicació de la Declaració Universal dels Drets Humans en els
àmbits social, polític i institucional de la societat.
2. Promoure la participació ciutadana tan en la presa de decisions com en el
control de les tasques de govern.

3. Vetllar per tal que la participació al Comú de Lleida sigui sempre lliure,
voluntària i oberta a qualsevol persona disposada a lluitar pel bé comú dins
d’un marc democràtic de participació ciutadana.
4. Debatre amb honestedat totes les opinions i respectar les persones amb
independència de les seves opinions, tot fomentant una cultura d’autèntic
diàleg.
5. Exigir i respectar que l’elecció de candidats o candidates es dugui a terme
mitjançant processos d’eleccions primàries obertes amb llistes obertes només
corregibles mitjançant criteris de gènere.
6. Exigir i respectar que qualsevol pacte previ o posterior a les eleccions amb
qualsevol altra formació política sigui sotmès a l’aprovació de l’Assemblea del
Comú de Lleida.
Defensar allò establert en el programa polític de la candidatura i assumir que la
funció com a càrrec electe respon a un exercici de representació. Per aquest
motiu tot càrrec electe està obligat a vincular les seves decisions al llarg de tot
el seu mandat al mètode obert i democràtic de participació establert per la
candidatura.
8. Crear una Comissió d’Ètica que vetlli pel compliments dels principis exposats
en aquesta declaració i pugui exercir els mecanismes de control o sanció que
aquest mateix document recull o que puguin resultar de concrecions d’aquest
document aprovades per l’Assemblea.

Transparència en el finançament i la gestió de les despeses
del comúdelleida
9. Ser transparent en la gestió dels recursos, publicant desagregades totes les
dades referents als ingressos i despeses, que gestionarà en comptes d’entitats
d’economia social i solidària.

10. No definir un topall màxim de donacions particulars però fer pública la
procedència de les aportacions a partir d'un mínim de 1.000 eur d'aportació
anual. (Aquest punt resta pendent de concreció final)
11. Renunciar de manera explícita als crèdits bancaris i a les aportacions
d'empreses i fundacions i traslladar a l'assemblea qualsevol decisió sobre
donacions de particulars que pugin coartar la independència política de la
candidatura. La candidatura tindrà un compromís explícit de treballar amb les
institucions de la banca ètica per garantir la independència i la coherència amb
el seu programa.
12. Apostar clarament per una limitació dràstica de la despesa en campanya
electoral.

Transparència en l’acció política, supressió de privilegis i
mesures contra la corrupció
13. Retre comptes de les actuacions dels representants electes davant de la
ciutadania, mitjançant instruments presencials i virtuals, assemblearis,
democràtics, i oberts a tothom d’àmbit sectorial o de zona (ciutat, barri,
partides o entitats municipals descentralitzades). De manera especial es
facilitarà l’accés a la informació d’entitats ciutadanes independents com
l’Observatori municipal del deute.
14. Fer públiques les seves agendes, per tal de fer visible amb qui es reuneixen
i els temes que es tracten. Es faran públics també els ordres del dia i les actes
de les reunions exceptuant casos en que es pugui posar en risc la dignitat o la
seguretat física de les persones.
15. Fer públics els criteris de contractació dels càrrecs de lliure designació.
16. Facilitar tots els seus ingressos, béns i rendiments patrimonials, així com
totes aquelles dades necessàries per a la detecció de possibles conflictes
d’interessos i la elaboració d’auditories ciutadanes. Aquest compromís
s’estendrà en els 3 anys següents a la seva sortida de la funció pública.
Aquesta informació quedarà custodiada per la Junta Electoral del Comú i no es

farà pública fins que els candidats hagin estat escollits i per tant es
converteixin en representants electes.
17. No accedir durant un període mínim de 5 anys a càrrecs de responsabilitat
en empreses creades, regulades, supervisades, o que hagin estat beneficiàries
d’un contracte municipal, dins l’àmbit i/o sector en què ha desenvolupat la seva
funció representativa. En cap cas se n’ocuparan càrrecs als consells
d’administració.
18. No participar en la decisió que comporti la contractació pública amb
empreses en què el càrrec electe o els seus familiars puguin tenir alguna mena
d’interès econòmic.
19. Assumir que els càrrecs electes han de ser de dedicació exclusiva, tret
d’aquells vinculats a la seva condició de regidor/a.
20. S'assumeix que les persones que es presentin ho fan per convicció i per
........... i com a servidors de la Comunitat sense cap interès econòmic ni de
poder. La seva retribució ha de ser la adequada a la seva responsabilitat i
dedicació.
21. Retribucions dels Càrrecs Electes.
Es pren com a base el grup de funcionaris C2 de l'Ajuntament i amb una
proporció màxima de 1 a 3.
Les quantitats seran brutes, dividides en 14 pagues anyals i es mantindran fixes
durant tota la legislatura.
Paer en Cap
Regidors del equip de govern
Resta de regidors

70.000 € / 14 = 5.000 €
50.000 € / 14 = 3.570 €
25.000 € / 14 = 1.785 €

Regidors sense exclusivitat, motivats per la seva situació personal, com es el
cas d'autònoms, sense possibilitat de mantenir el seu negoci, mitjançant
terceres persones.
La seva tasca personal caldrà estar limitada a 20 hores setmanals.
12.500 € / 14 =
892 € + ingressos personals.
Retribució de personal com a càrrec de confiança, sempre que no sigui factible

trobar-lo dins del personal funcionari del propi Ajuntament, per l'assessorament
de l'equip de govern . Caldrà el vist i plau de l'Assemblea del Comú, i la seva
duració màxima serà d'una legislatura.
Amb dedicació exclusiva
50.000 € / 14 = 3.570 €
Amb dedicació parcial ( mínim 20 h setmanals )12.500 € / 14 = 892 €

22. Queda expressament prohibits qualsevol ingrés en concepte de dietes per
assistència a comissions, juntes de govern, plens municipals, ja que s'entén que
son obligacions inherents al càrrec.
Es renunciarà a qualsevol privilegi material o jurídic derivat de la seva condició
de representant electe.. En el cas de no poder renunciar-hi, les quantitats
rebudes seran ingressades en un fons d'ús social que s'establirà per aquest cas.
En cap cas s'acceptaran qualsevol mena de regals.
Queden prohibides qualsevol mena de dietes. En el cas de desplaçaments
necessaris d'un càrrec electe en funció d'aquests càrrec, les despeses correran
a càrrec de l'Ajuntament i sempre amb justificants legals.
23. Cap càrrec electe tindrà un vehicle oficial assignat. Tots es seus
desplaçaments es faran com qualsevol altre ciutadà , en el mitjà que consideri
adient, a peu , en bicicleta, en transport públic, en taxi ( al seu càrrec ) o en
vehicle particular amb les despeses (per exemple, pàrquing al seu càrrec ).
Els vehicles oficials s'utilitzaran en casos de compromisos davant terceres
persones, com visites rellevants o en el cas que així ho aconsellin les forces de
seguretat.
24 . Limitar el seu mandat a dues legislatures consecutives, excepcionalment
prorrogable a un mandat més sempre que es doni un procés de discussió i
validació ciutadana.
25. Renunciar de forma immediata a tots els càrrecs, davant la imputació per la
judicatura de delictes relacionats amb corrupció, prevaricació amb ànim de
lucre, tràfic d’influències, enriquiment injust amb recursos públics o privats,
suborn, malversació i apropiació de fons públics ja sigui per interès propi o per
afavorir terceres persones. Així com també en casos d’acusació judicial per
delictes de racisme, xenofòbia, violència de gènere, homofòbia o altres delictes

contra els drets humans o els drets de les persones treballadores.
26. Fer un bon traspàs d’informació i de coneixement (sense remuneració) en el
cas que es produeixi la seva substitució durant el mandat o als seus successors
de la formació política que sigui si s’ha de produir un traspàs de poders derivat
d’un nou procés electoral.

