
CODI D’ÈTICA POLÍTICA D'EN COMÚ PODEM PONENT

Aquest  document  recull  un  codi  de  pràctiques  i  accions  concretes  d’obligat
compliment per part dels càrrecs electes d'En Comú Podem per la circumscripció de
Lleida com diputades i diputats al Congrés elegits a les eleccions del 26 de Juny del
2016.  L’objectiu  d’aquest  codi  és  assegurar  una  pràctica  política  basada  en  el
compromís amb la ciutadania, per la qual cosa serà signat per totes les persones i
organitzacions que figurin a la candidatura. 

Amb la voluntat que esdevingui de real aplicació, s’articularan mecanismes que
garanteixin el suport pel fidel compliment, la rendició de comptes i la transparència,
tanmateix s’organitzaran plataformes i espais reals de participació i decisió ciutadana.

Aquest codi ètic serà d’aplicació en defecte que En Comú Podem aprovi i faci
públic un codi ètic d’aplicació general per a tots i totes les diputades i diputats elegides
a les eleccions de referència. 

Des de “En Comú Podem Ponent” creiem que en la persecució dels nostres
objectius polítics són tant importants les fites com el camí que recorrem per a arribar-
hi.  Per  aquest  motiu,  considerem que aquelles  persones que exerceixen un càrrec
públic  han  d’actuar  seguint  uns  principis  i  uns  compromisos  ètics  que  inspirin  i
condicionin les formes de fer política.

Aquests compromisos i mesures han de garantir que tothom pugui dedicar el
temps necessari a la gestió política i a les funcions públiques. Alhora garantint que
l’activitat política es realitza amb honestedat i sense privilegis per superar l’allunyament
de la ciutadania de la política.

Entenem que aquest compromís d’ètica política ha de ser un instrument de la
ciutadania per a apropar la pràctica política i, per tant, representa un mecanisme de
suport i alhora de supervisió de la tasca que desenvolupen els càrrecs electes. Per a
que sigui un instrument útil cal que sigui flexible i dinàmic, preparat per adaptar-se a
les necessitats del moment, per aquest motiu, la candidatura treballarà per a establir
un reglament que especifiqui i faci operatius els principis del codi ètic.

Les persones que ocupin càrrecs públics sota el mandat d’aquest codi d’ètica
política  es  comprometen  també  a  impulsar  els  instruments  i  mecanismes  legals
necessaris  perquè  aquests  principis  ètics  es  converteixin  en  norma  obligatòria  per
tothom a l’administració pública.

PRINCIPIS I COMPROMISOS

Les Organitzacions que signen aquest Codí d'ètica política es comprometen a:

a)   Una actuació en l’exercici  del  càrrec i  en totes les  vessants coherent  amb els
principis i valors que fonamenten la nostra proposta política. Defensar l’aplicació de la



Declaració Universal dels Drets Humans en els àmbits social, polític i institucional de la
nostra societat.

b)  Promoure i donar suport a la participació directa e igual de tota la ciutadania en els
espais de presa de decisions i en els àmbits de la execució de les polítiques públiques.

c)   Promoure la transparència en l'acció política i en la presa de decisions, així com la
creació d'espais de rendició de comptes de les organitzacions que firmen aquest codi
ètic i dels diputats/des, amb la seva militància i amb la ciutadania.

d)   Fer públiques les agendes dels diputats/des 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.

e)   Defensar el contingut del programa polític així com les decisions preses en el marc
dels processos democràtics que fixi la candidatura. 

f)  Donar suport logístic i administratiu als càrrecs electes perquè puguin acomplir els
seus compromisos, especialment en matèria de transparència, participació ciutadana i
comunicació.

Els/les càrrecs electes de la candidatura En Comú Podem es comprometen a:

a)  Facilitar a l’organisme coordinador de la candidatura les seves agendes per tal que
aquestes puguin fer visible amb qui es reuneixen, els ordres del dia i altres temes que
es tractin i, si es fan, les actes de les reunions.

b)  Acceptar la revocació del seu càrrec per mala gestió o per incompliment flagrant i
no  justificat  del  programa.  Per  a  fer-ho  possible,  s’establiran  els  mecanismes  de
rendiment  de  comptes  necessaris  on  la  ciutadania  tindrà  el  dret  de  participar
activament en el control i seguiment de la tasca dels càrrecs públics.

c) Publicar informació de tots els seus ingressos, béns i rendiments patrimonials, així
com  totes  aquelles  dades  necessàries  per  a  la  detecció  de  possibles  conflictes
d’interessos i l’elaboració d’auditories ciutadanes.

d)  No  accedir  durant  un  període  mínim de  cinc  anys  a  càrrecs  de  responsabilitat
d’empreses vinculades amb l’activitat pública dins l’àmbit i/o sector en què el càrrec
electe ha desenvolupat la seva funció representativa que hagin resultat afectades per
decisions en què hagi participat, o que hagin estat subjectes a la seva supervisió o
regulació.



e) Renunciar als regals i privilegis que se’ls puguin oferir per la seva condició i que
puguin significar un tracte de favor, que no siguin inherents al compliment de les seves
responsabilitats públiques.

f)    Com a principi  general,  els càrrecs públics o eventuals que exerceixin la seva
responsabilitat  institucional  amb  dedicació  exclusiva  no  podran  acumular  altres
dedicacions  en  altres  nivells  institucionals,  sempre  i  quan  no  siguin  inherents  a
delegacions en funció de la seva responsabilitat.

f)  Establir una retribució neta base de 2.620 euros mensuals, en 12 pagues anuals,
una vegada descomptades les aportacions de la diputada, o diputat, a l'organització
política  En  Comú  Podem.  Addicionalment  s'estableix  una  indemnització  per  les
despeses de dietes, viatge, allotjament i manutenció per desplaçaments en compliment
de les obligacions del càrrec fixada en 900€ mensuals. Les retribucions seran públiques
a la web d'En Comú Podem.

g) Limitar el seu mandat a dues legislatures consecutives, o el seu equivalent en anys,
excepcionalment prorrogables a un mandat més sempre que estigui convenientment
justificat i es doni un procés de discussió i validació ciutadana.

h)  Renunciar als plans de pensions privades o altres prestacions atorgades pel fet de
ser  càrrec  públic  i  que  siguin  pagats  amb  càrrec  als  pressupostos  de  qualsevol
institució pública.

i)  Renunciar de forma immediata a tots els càrrecs, davant la imputació judicial per
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  en  interès  propi  o  per  afavorir  terceres  persones.  Aquest
compromís  també  s’estendrà  a  casos  d’imputació  judicial  per  delictes  de  racisme,
xenofòbia, violència de gènere, homofòbia o altres delictes contra els drets humans.

j) Viatjar amb la tarifa més econòmica, que s'ajusti a les necessitats d'agenda, quan
corri a càrrec d’un pressupost públic del Grup Parlamentari o de l’organització.

La candidatura En Comú Podem Ponent es compromet a:

a)   Crear  un  òrgan  col·legiat  de  coordinació  política,  amb  la  denominació  de
Coordinadora de en Comú Podem Ponent,  format  pels  representants  nombrats  per
cada una de les forces polítiques que subscriuen aquest codi ètic.

b) Ser transparent en la gestió de la candidatura i publicar de forma desagregada totes
les dades referents als ingressos i despeses.

c) Donar suport al diputat o diputada en compliment dels seus compromisos
polítics i ètics, especialment en matèria de fiscalitat, transparència, participació
ciutadana i comunicació.



c)  Posar un topall màxim a les donacions privades.

d) Renunciar explícitament als crèdits bancaris i a les donacions de particulars que
puguin coartar la independència política de la candidatura. La candidatura tindrà el
compromís  explícit  de  treballar  amb  institucions  de  banca  ètica  per  garantir  la
independència i la coherència amb el seu programa.

e)  Apostar clarament per una limitació dràstica de la despesa en campanya electoral.

f)  No  admetre  l'adscripció  al  grup  parlamentari  trànsfugues  d'altres  formacions
polítiques, ni tampoc col·laborar-hi en cap sentit.

g)  Crear  un  registre  d’accés  obert  de  càrrecs  públics,  d’assessors/es  i  càrrecs  de
confiança, nomenats per o en nom de la candidatura, per a consorcis, fundacions,
patronats, consells consultius, o consells d’administració.

h) Desenvolupar mecanismes per la conciliació entre la vida personal i la vida política.

i)  La  Coordinació  política  de  En  Comú  Podem  Ponent  es  compromet  a  destinar
l’excedent salarial dels càrrecs electes d'En Comú per la circumscripció de Lleida i de
les aportacions econòmiques que es puguin pactar en l'òrgan col·legiat de coordinació
política de la Coalició, per a ser gestionat per En Comú Podem Ponent d'acord amb les
prioritats que s'acordin en els espais de decisió col·legiats i consensuats per totes les
organitzacions que formen la candidatura.

j) Es designaran apoderats o apoderades per part de la Coalició amb capacitat legal per
gestionar els recursos econòmics de la coalició en l'àmbit territorial de Lleida, d'acord
amb les directrius pactades a la Coordinadora d'En Comú Podem Ponent.

k) Els  diners provinents de l'excedent salarial  dels  càrrecs electes i  les aportacions
econòmiques que es puguin pactar en l'òrgan col·legiat de coordinació política de la
Coalició,  es  destinaran  prioritàriament  a  lloguer  i  manteniment  de  local,  personal
contractat per tasques de suport als electes i despeses per a l'activitat política d'En
Comú Podem al territori de Lleida.

l) Es faran públics els criteris de contractació dels càrrecs de lliure designació.

m)  La gestió econòmica, patrimonial i financera, i la rendició de comptes de l'activitat
econòmica  de  la  Coalició  en  l'àmbit  territorial  de  Lleida  es  realitzarà  d'acord  als
principis expressats en l'acord econòmic de la Coalició.

n)  Atesa  la  complexitat  de  les  tasques  i  la  diversitat  de  circumstàncies  que  pot
comportar l’exercici tant del govern com de l’oposició, es constituirà una comissió de
seguiment i garanties de compromisos electorals, inclòs el codi ètic, que n’avaluarà el
compliment.



Per a l’elaboració d’aquest Codi Ètic s’han tingut en compte els següents materials:

https://barcelonaencomu.cat/sites/default/files/01_codi_etic_cat.pdf

http://www.icveuia.cat/transparencia-icv/docs/Codi_etic.pdf#page=6

http://transparencia.podemos.info/docs/codigo-etico.pdf 

http://www.euia.cat/img/documentos/file/doc_euia_414.pdf

http://comudelleida.cat/wp-content/uploads/CodiEticComudelleida.pdf

https://barcelonaencomu.cat/sites/default/files/01_codi_etic_cat.pdf
http://www.icveuia.cat/transparencia-icv/docs/Codi_etic.pdf#page=6
http://comudelleida.cat/wp-content/uploads/CodiEticComudelleida.pdf
http://www.euia.cat/img/documentos/file/doc_euia_414.pdf
http://transparencia.podemos.info/docs/codigo-etico.pdf

