
Codi d'ètica política del Comú de Lleida (Adaptació Codi ètic Guanyem i Podemos) 

 

 
 
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.  

 
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 metropolitanes —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. Treballar per la recuperació de la sobirania popular i democràtica, tot promovent la 

participació de la ciutadania tant en l’àmbit de la proposta d’actuacions com en el del control de 

la seva execució i de l’actuació general dels seus representants i de les institucions. 

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. 

7. 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. En conseqüència, tot candidat o candidata signarà 

abans d’acceptar qualsevol posició a les candidatures, tant internes com institucionals, una 

carta de renúncia al seu càrrec que seria aplicada en el cas que els òrgans de govern establerts 

per la candidatura li retiressin de forma motivada la seva confiança. La presentació de la 

renúncia hauria de ser ratificada en qualsevol cas per l’Assemblea d’acord amb els mètodes de 

decisió establerts. 

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 Comú de Lleida 

 

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. (no sempre és fàcil aquí a Lleida) 

10. Posar un topall màxim a les donacions privades. 

11. Renunciar de manera explícita als crèdits bancaris i a les 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. (no sempre és fàcil aquí a Lleida) 

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

13. Fomentar el micromecenatge finalista, és a dir, el petit mecenatge destinat a accions i 

necessitats concretes. 

14. No utilitzar fundacions o entitats jurídiques per finançar-se amb recursos i mecanismes poc 

transparents, i amb objectius diferents als de la candidatura. 

 

 

Transparència en l’acció política, supressió de privilegis i mesures contra la corrupció 

 

15. 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 o districte). De manera especial es facilitarà l’accés a la 

informació d’entitats ciutadanes independents com l’Observatori municipal del deute.  

16. 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. 

17. Fer públics els criteris de contractació dels càrrecs de lliure designació. 

18. Facilitar (a qui? un candidat s’ha de veure obligat a fer públics el seu patrimoni i ingressos, 

amb el mal ús que es pot fer d’aquestes dades, o del que est tracta és que en tingui 

coneixement la comissió d’enllaç? o un notari i alhora una comissió de codi ètic? Jo em decanto 

per aquesta última posició) 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. 

19. 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. 

20. Evitar la contractació pública amb empreses en què el càrrec electe o els seus familiars puguin 
tenir alguna mena d’interès econòmic. 

21. No duplicar càrrecs a les institucions, tret d’aquells vinculats a la seva condició de regidor/a. 

22. Establir una retribució bàsica per a cada responsabilitat, i un límit que en cap cas no podrà ser 

superat per l’acumulació de retribucions afegides per funcions derivades del càrrec... El sou 

màxim seria de 2.200 (2500? 3000? 4000?) euros com a salari net mensual, incloent dietes ¿?, 



entenent que  aquesta  retribució  garanteix  unes  condicions  dignes  per  exercir  les  

responsabilitats i funcions que suposa el càrrec assumit.  

Aquesta idea del sou màxim que apareix als documents de què partim no la veig clara, en el sentit 

que entra en contradicció amb la idea de sou variable que també hi apareix. I si no entra en 

contradicció, almenys diu ben poca cosa, perquè s’estaria referint únicament a la màxima 

responsabilitat. Caldria establir la retribució màxima a què pot arribar l’alcalde d’una banda, i de 

l’altra la dels regidors i càrrecs de confiança.  

A les propostes de Guanyem es parla d’un salari màxim de 2200 euros. Ja sé que totes aquestes 

propostes pretenen tenir un caràcter exemplaritzador, però la meva opinió és que tampoc cal que un 

alcalde cobri menys que un professor d’institut, per dir alguna cosa. Només a tall de referència, us 

presento una llista de salaris. No sé si és del 2013 o del 14, i es refereix exclusivament al sou com 

alcalde, no al que acumuli per altres càrrecs o simplement per compensacions diverses. Vaja, que la 

retribució real pot ser moltes vegades molt superior a la que aquí hi consta. Fixeu-vos també que la 

llista és només dels més ben pagats, vull dir que els alcaldes de Tarragona i Girona no surten perquè 

estan entre els 30 i els 40000 euros. Amb tot això vull dir que a mi personalment no em semblaria cap 

disbarat, per més que sigui molt més que el que proposen alguns altres, que el sou base pogués estar 

sobre els 2500 euros/mes nets per a l’alcalde, sobre els 2000 per als regidors, i que afegint qualsevol. 

altre concepte per responsabilitats afegides en cas no es pogués passar respectivament dels 3500 i 

3000. 

 

ALCALDES MEJOR PAGADOS DEL PAIS 

1..- Barcelona : Jordi Hereu 117.398 euros  

2.- Madrid - Alberto Ruiz Gallardón 100.743 euros  

3. Bilbao - Iñaki Azcuna 92.873 euros  

4. Zaragoza - Juan alberto Belloch 92.414 euros  

5. Valladolid - Francico Javier León de la Riva 91.000 euros  

6. Valencia - Ritá Barberá 90.296 euros  

7 .Castellón - Alberto Fabra 88.000 euros  

8. Vitoria - Patxi Lazcoz 85.570 euros  

9. Oviedo - Gabino de Lorenzo 84.588 euros  

10. Tenerife - Miguel Zerolo 84.445 euros  

11. San Seba stián - Odón Elorza 82.091 euros 

12. Huelva - Pedro Rodríguez 81.014 euros  

13. Lleida - Ángel Ros 80..645 euros  

14. Málaga - Francisco de la Torre 77.678 euros  

15. Badajoz - Miguel Ángel Celdrán 73.500 euros  

16. Santander - Iñigo de la Serna 72.416 euros  

17. Alicante - Luis Diaz Alpieri 72.000 euros  

18. Murcia - Miguel Ángel Cámara 72.000 euros  

19.Ourense - Francisco Rodríguez 72.000 euros  

20. Almería - Luis R. Rodríguez Comendador 71.005 euros  

21. Salamanca - Julián Lanzarote 70.872 euros  

22. Las Palmas - Jerónimo Saavedra 68.148 euros 

23. Cuenca - Francisco Javier Pulido 68.000 euros  

24. A Coruña - Javier Losada 66.942 euros  

25. Burgos - Juan Carlos Aparicio 66.942 euros  

26. Cádiz - Teofila Martínez 66.942 euros  

27. Guadalajara - Antonio Román 66.492 euros  

28. Ciudad Real - Rosa Romero 66.476 euros  

29. Granada - José Torres 65.977 euros  

30. Zamora - Rosa Baldeón 64.950 euros  

31.. Sevilla - Alfredo Sánchez Monteseirín 64.450 euros  

32. Albacete - Manuel Pérez 63.434 euros  

33. Córdoba - Rosa Aguilar 63.260 euros  

34. León - Francisco Fernández 63.206 euros  

35. Lugo - José López Orozco 63.000 euros  

36. Palma de Mallorca - Aina Calvo 62.356 euros  

37. Pamplona - Yolanda Barcina 61.982 euros  

38. Girona - Anna Pagans 60.924 euros  

39..Segovia - Pedro Arahuetes 60. 824 euros  

40. Toledo - Emiliano García 60.389 euros  

41. Cáceres - María Carmen Heras 60.200 euros  

42. Pontevedra - Miguel Ángel Fernández 60.000 euros  

43. Soria - Carlos Martínez 60.000 euros  

44. Jaén - Carmen Purificación Peñalver 59.044 euros  

45. Logroño - Tomás Santos 58.000 euros  

46. Ávila - Miguel Ángel García 58.000 euros  

47.. Huesca - Fernando Elboj 48.688 euros 

48. Teruel - Miguel Ferrer 47.000 euros  

49.Palencia - Heliodoro Gallego 45.057 euros  

50. Tarragona - Joseph Félix Ballesteros 33.264 euros  

 

 

 

23. Renunciar a qualsevol privilegi material o jurídic derivats de manera directa de la seva 
condició de representant, tot incloent qualsevol mena de regals. 

24. Renunciar a l’assignació de vehicle oficial permanent excepte si els cossos de seguretat així ho 
aconsellessin. En qualsevol altre cas, només es podran utilitzar vehicles oficials quan resulti 
imprescindible per al servei públic, i en l’exercici normal de les seves funcions els càrrecs 
electes faran del transport públic o bé, si escau, de transport privat.   



25. 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. 

26. 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. 

27. 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. 

 

 

 

Disposicions addicionals: 
 
Disposició addicional transitòria 1. El reglament que reguli el codi ètic hauria d’incorporar mecanismes 

per vetllar que s’implementa correctament i especificar-ne els canals de modificació, entre altres 

aspectes. (Per exemple, la creació de la Comissió de Codi ètic, que entre altre funcions hauria de ser 

dipositària de les renúncies signades dels càrrecs o de les declaracions de patrimoni i ingressos) 

 
Disposició addicional transitòria 2. Queda pendent incorporar en el codi ètic l’ús que es farà del 

finançament que rebi la candidatura 

 
Disposició addicional transitòria 3. Queda pendent identificar quins elements es portaran a consulta 

directa i vinculant. (Això ho tenim al programa, i no veig clar que hi hagi d’anar aquí) 
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