
ÈTICA 
 
El present codi ètic s'adreça a les persones que ocupin càrrecs electes retribuïts amb 
recursos públics. Aquest codi ètic juntament amb els  valors i el programa, forma part 
del compromís de les persones, que el  signin complir-lo dins l'àmbit de la seva 
responsabilitat, i en cas  contrari hauran de dimitir.  
 
En  cas que, per circumstàncies determinades, algun dels punts d’aquest  codi ètic i de 
conducta hagi de ser modificat, la candidatura i les  persones que l’han signat es  
comprometen a sotmetre a debat i votació  la proposta de canvi en assemblea oberta, 
i a oferir a la ciutadania  santjoanenca les explicacions necessàries per justificar les   
modificacions. Aquest codi ètic ha de ser revisat com a mínim un cop a  l'any per 
l’assemblea. 
 
 
A. DEMOCRATITZACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ POLÍTICA, FISCALITZACIÓ I RENDICIÓ 
DE COMPTES 
 
1-  La regidoria és propietat de la candidatura no de la persona que  ostenta el càrrec, 
per tant la feina de la regidoria és de portaveu al  ple de les decisions preses a 
l'assemblea i al GAM (Grup d'Acció  Municipal), per tant ha de respondre als interessos 
de la ciutadania i  no als propis o de partit. 
 
2-  El GAM acompanya i controla a la regidoria i ajuda a decidir els  posicionaments de 
la candidatura als Plens, sempre amb coherència amb el  que s'hagi treballat a 
l’assemblea.  
 
3-Tan  el GAM com la regidoria es comprometen a respectar el programa  electoral, els 
valors i el codi ètic, constituint el contracte de la  candidatura. 
 
4-  Els regidors/ores han de rendir comptes periòdicament de la  seva gestió amb 
absoluta transparència, en assemblees i entitats on s'hi  fomenti la participació 
ciutadana. 
 
5- L'agenda de la regidoria és pública. Conèixer amb qui es reuneix el protegeix davant 
pressions clientelars i de lobbies. 
 
6-  L'assemblea podrà revocar els càrrecs de regidoria per mala gestió, per  
incompliment de les seves funcions, per incompliment del programa de  manera 
injustificada, valors i/o codi ètic.  
 
7- La candidatura es compromet a celebrar, de forma periòdica,  una assemblea oberta 
a la ciutadania, on donarà compte de les  actuacions i línies de treball desenvolupades 
durant l’any, i aprovarà  un pla de treball  per  a l’exercici següent. 
  



2. FINANÇAMENT, TRANSPARÈNCIA I GESTIÓ DE LES DESPESES 
 
8  - Els diners públics són pel desenvolupament de les polítiques  públiques en benefici 
de la ciutadania i mai per un ús personal o de  candidatura. Així doncs la candidatura es 
compromet a  fer un ús  racional i transparent dels recursos públics, i a  denunciar  
qualsevol  abús o pràctica poc ètica que detectin per part d’altra en l’exercici de  les 
seves funcions institucionals. 
 
9- La candidatura es compromet a celebrar, de forma periòdica, una assemblea oberta 
a la ciutadania, en què farà públics els ingressos i despeses de la candidatura. 
 
10- La candidatura es compromet a gestionar tots els seus comptes a través d’entitats 
d’economia social i banca ètica. 
 
11-  La candidatura es compromet a destinar, anualment, un 10% dels  ingressos que 
percebi el grup municipal a projectes d’interès social per  a la ciutat. De forma 
periòdica s’obrirà un concurs a les entitats  ciutadanes, i en assemblea oberta es votarà 
quin és el projecte  escollit. 
 
12-  Eradicació de pràctiques clientelars, tant de grans lobbys com de  petites entitats i 
empreses. La relació amb entitats o empreses  prestadores de serveis haurà de 
respectar escrupolosament el procediment  legal que es podrà millorar per garantir al 
màxim que l’adjudicació  respon als interessos del municipi, i no d’un determinat 
organisme o  empresa i/o persona o grup de persones.  
 
13- Si la persona regidora és processada per delictes de corrupció renunciarà a seguir 
de portaveu.  
 
- El finançament de la Candidatura.  
 

o Limitació dràstica de la despesa en la campanya electoral. 
o Renúncia explícita als crèdits bancaris i a les donacions de particulars que  

pugin coartar la independència política de la candidatura. 
o La publicació de dades de finançament. 
o Micromecenatge finalista, és a dir, el petit mecenatge destinat a accions i 

necessitats concretes. 
o La introducció de sancions administratives i penals efectives en cas de 

finançament irregular. 
 
 
  



C. DESPROFESSIONALITZACIÓ DE LA POLÍTICA, SUPRESSIÓ DE PRIVILEGIS I MESURES 
CONTRA LA CORRUPCIÓ 
 
14- Els/les regidors/res ho seran 2 anys. (En cas de no poder assumir-ho, serien 4 
anys). 
 
15- La persona regidora no pot acumular càrrecs ni funcions. 
 
16-  La persona que ocuparà el càrrec de regidoria presentarà el seu IRPF  abans 
d'ocupar el càrrec i l'actualitzarà cada any, així com la  declaració de béns, rendiments 
patrimonials i ingressos, activitats  econòmiques i de possibles incompatibilitats i la 
lliuraran a la  candidatura, que la posarà a disposició pública. 
 
17-  Les regidores/ors renunciaran a tots els privilegis que ofereix  l'Ajuntament 
(telèfons mòbils, aparcament preferent...) Les persones  signants d’aquest document 
renunciaran públicament als regals o  privilegis pagats amb diners públics que puguin 
rebre per la seva   condició de regidores i que puguin suposar un tracte de favor. 
 
18- Els càrrecs no podran acceptar mai cap regal fet per algun organisme públic o 
privat.  
 
19-  Com  a norma general, els càrrecs electes de la candidatura mantindran  la seva 
situació laboral prèvia, i renunciaran a les retribucions  econòmiques que percebin per 
la seva activitat institucional, que serà  destinada íntegrament a la candidatura perquè 
les gestioni de la manera  que cregui oportuna. 
 
20-  La feina del regidor/a serà d'assistència a plens i comissions, totes  les decisions i 
les tasques les assumirà l’assemblea, per tant, el  regidor/a no serà remunerat 
econòmicament. En  cas que, per causa  d'atur, d’incompatibilitat o per l’assumpció de 
responsabilitats de  govern, una regidoria de la candidatura hagi d’acollir-se a una  
excedència forçosa o deixar la seva ocupació prèvia i dedicar-se de  forma parcial o 
exclusiva a l’activitat institucional,  podrà  beneficiar-se de les retribucions que rebi la 
regidoria. En tot cas, els ingressos que percebi no podran ser superiors als que 
s’estipulen en el punt següent. 
 
21-  El sou net estipulat tant pels càrrecs electes amb dedicació parcial o  exclusiva serà 
de dues vegades i mitja el salari mínim  interprofessional, a revisar anualment. 
Hauríem de contemplar  compensacions econòmiques per despeses de transport i 
d’alimentació quan  s'escaigui. 
 
22-  Desprès de deixar el càrrec la persona no podrà treballar o accedir a  cap 
organisme públic o privat amb el qual hagi tingut relacions durant  l’exercici del seu 
càrrec. 
 


