
Agrupació d'Electors per Sant Pere de Ribes 

 

Codi Ètic 

 

Aquest document recull un codi de pràctiques i accions concretes que les persones que pertanyin a aquesta                 

Agrupació d'Electors, ocupin o no càrrecs electes i de lliure designació, han de complir per assegurar una gestió                  

política compromesa i propera a la ciutadania, amb mecanismes eficaços de transparència en el finançament i                

rendició de comptes, democràtics i populars, i amb espais reals de participació i decisió de la ciutadania en els                   

assumptes públics. 

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 a tots en l'administració municipal. 

L'Agrupació d'Electors pretén ser referent en el govern del municipi, per promoure la participació activa i real dels                  

veïns de Sant Pere de Ribes a les institucions representatives de caràcter polític. Per això, es pretén que els veïns                    

compromesos amb el municipi, a més de tenir veu en la societat municipal a través dels seus diferents associacions,                   

tinguin vot en els seus òrgans de govern, decisions polítiques i en l'execució de polítiques públiques, sense estar                  

subjectes a disciplines o interessos de partits d'àmbits supramunicipals. Aquests últims, abocats al desenvolupament              

de polítiques nacionals, moltes vegades no s'involucren tot el necessari amb les realitats locals i poden de vegades                  

deixar de banda els veritables interessos de Sant Pere de Ribes, que són els que li importen i pels quals treballa la                      

Agrupació d'Electors. 

Tot canvi és susceptible de realitzar-se mitjançant una assemblea, on es defensa la sobirania popular. 

Com a persona integrant d'aquesta Agrupació d'Electors em comprometo a: 

I. Defensar l'aplicació de la Declaració Universal dels Drets Humans en els àmbits social, polític i institucional                

del nostre municipi, avançant cap a la resolució pacífica dels conflictes i en contra de tot tipus de violència. 

II. Treballar a favor de la recuperació de la sobirania popular i democràcia directa i igual a la societat. Qualsevol                   

càrrec públic de l'Agrupació d'Electors es compromet a utilitzar i impulsar mecanismes de participació              

democràtica, de consultes populars i de contacte amb els moviments socials per a exercir amb ells un paper                  

crític sobre l'actuació política en general i en el control democràtic de les institucions en particular. 

III. Promoure la igualtat tant en la societat com dins de l'Agrupació d'Electors lluitant contra tota forma de                 

racisme, de xenofòbia, de masclisme o d'exclusió per identitat de gènere o orientació sexual. 

IV. Vetllar perquè la participació en Agrupació d'Electors sigui sempre lliure, voluntària i oberta a totes les                

persones que, sense distinció del seu estatus civil o social, comparteixen la defensa de la Declaració                

Universal dels Drets Humans i el mètode democràtic de participació ciutadana i directa. A més, s'hauran de                 

debatre amb honestedat totes les opinions i respectar totes les persones amb independència de quines               

siguin les seves parers, fomentant el diàleg i la recerca de consens. 



 

V. Exigir i respectar que l'elecció de candidats o candidates a qualsevol institució de representació política (en                

aquest cas càmeres o òrgans municipals) es dugui a terme mitjançant eleccions primàries obertes a tota la                 

ciutadania, amb llistes obertes només corregibles mitjançant criteris de gènere. 

VI. Garantir la participació de la ciutadania en la presa de decisions rellevants i en el posicionament polític de la                   

candidatura sobre temes estratègics i projectes d'impacte social, ambiental o urbanístic a la ciutat, districtes               

o barris, tenint en compte els principis de subsidiarietat i solidaritat. 

VII. Fer públiques les agendes dels representants, per fer visible amb qui es reuneixen i els temes que es tracten.                   

Es faran públics també les ordres del dia i les actes de les reunions. 

VIII. Exigir i respectar que qualsevol pacte posterior a les eleccions amb qualsevol altra formació política sigui                

sotmès a l'aprovació democràtica mitjançant la consulta oberta a tota la ciutadania. 

IX. Impedir que en la gestió econòmica de l'Agrupació d'Electors participi de productes bancaris de finançament               

d'institucions basades en el lucre. S'exclou expressament la possibilitat, per tant, de finançament bancari en               

aquest sentit. La candidatura tindrà un compromís explícit de treballar amb les institucions de la banca ètica                 

per garantir la seva independència i la coherència amb el seu programa, així com fomentar el                

micromecenatge finalista destinat a accions i necessitats concretes. 

X. El finançament de l'activitat política ha d'estar marcat per principis de suficiència, austeritat, transparència i               

solidaritat. 

XI. No contractar empreses de què formen part persones condemnades per casos de qualsevol àmbit de               

atemptin contra els drets humans o els drets de les persones treballadores. 

XII. Treballar, contractar i operar, en l'àmbit de responsabilitat pública i de gestió sempre que sigui possible amb                 

organitzacions sense ànim de lucre, empreses i entitats de l'economia social, el cooperativisme, i              

compromesos amb el medi ambient. 

XIII. Construir l'Agrupació d'Electors per garantir que la política deixi de ser un espai al servei d'interessos privats,                 

per a això tots els càrrecs electes i càrrecs interns de l'Agrupació d'Electors acceptaran: 

a) La limitació salarial que s'estableixi amb caràcter general per a cada nivell de representació (màxim 2,5 salaris                  

mínims), assumint la total transparència dels seus ingressos per qualsevol concepte i l'obligació de retre comptes                

públics i assumir la gestió transparent del seu patrimoni . 

b) La limitació que s'estableixi amb caràcter general sobre el nombre de funcions públiques que pugui exercir una                  

única persona ia rebre un únic salari per les mateixes. 

c) Defensar el que estableix el programa polític de la candidatura i actuar com a representants, obligats a seguir les                    

decisions preses en els mecanismes democràtics i oberts a tota la població que fixi la candidatura, promovent la                  

corresponsabilitat política de tots i totes. 

d) La renúncia a qualsevol privilegi jurídic o material derivat de forma directa de la condició de representant, proveint                   

des de la responsabilitat del càrrec públic evitar l'acolliment a qualsevol figura d'aforament judicial. 

 



e) El compromís de transparència i la rendició de comptes al llarg i al final de la seva activitat com a representant. 

f) El compromís de inhibir-se en la presa de decisions i d'abstenir d'optar a càrrecs electes amb l'objectiu de                   

representar interessos personals, econòmics o polítics aliens als que corresponguin en cada cas al càrrec electe en                 

qüestió. 

g) Acceptar la censura (i revocació, si escau) de regidors / es i càrrecs de lliure designació per mala gestió o per                      

incompliment flagrant i no justificat del programa, així com per faltes i delictes de corrupció, econòmics, assetjament                 

sexual, violència de gènere, pederàstia i maltractament infantil, contra els drets dels treballadors, ecològics i               

urbanístics .. Perquè això sigui possible, s'establiran mecanismes de garantia i avaluació de la gestió de les persones                  

amb càrrecs públics de la candidatura, i la ciutadania tindrà el dret i el deure de participar activament en el control i                      

seguiment de la tasca dels càrrecs públics per garantir una correcta i honesta aplicació d'aquest principi. 

h) Assumir la impossibilitat d'ocupar l'accés després d'assumir càrrecs públics a l'empresa privada la activitat hagi o                 

hagués tingut connexió d'interessos en les seves tasques com a representant, amb prohibició expressa d'assumir               

durant 10 anys responsabilitats executives en empreses connexes amb les seves responsabilitats. 

i) No s'acceptaran regals de cap persona i / o institució o empresa d'àmbit privat per la seva condició de càrrecs                     

electes, susceptible de ser considerat com un suborn o amb l'objectiu d'originar una contraprestació, o un canvi de                  

posicionament polític o s'origini amb la voluntat de promoure el favoritisme. 

j) Evitar la contractació pública amb empreses en què el membre de l'Agrupació d'Electors o els seus familiars puguin                   

tenir algun tipus d'interès econòmic. 

k) Impulsar el laïcisme, promovent un sistema democràtic fundat en la llibertat de consciència, sense recolzar cap                 

culte o religió. 

XIV. A més, totes les persones titulars de CÀRRECS DESIGNATS PER l'Agrupació d'Electors en qualsevol òrgan                

de l'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA o de qualssevol dels seus ENS INSTRUMENTALS hauran d'acceptar: 

a) A exercir amb lleialtat a la ciutadania, senzillesa, moralitat i transparència els llocs per als quals hagin estat                   

designats, vetllant pel bon ús dels béns públics i per una gestió dels recursos públics basada en principis d'eficiència,                   

equitat i eficàcia. 

b) La limitació salarial que s'estableixi amb caràcter general per a cada nivell de responsabilitat, sense que es pugui                   

superar en cap cas el sou més alt establert per al nivell del grup funcionarial o laboral per al qual estiguin capacitats                      

en funció del títol exigit per a l'ingrés (A1, A2, B, C1 i C2) en cada Administració Pública, excepte pel que fa a les                        

cotitzacions per desocupació. 

c) A renunciar a les administracions i empreses públiques a percebre un salari superior als recollits en el conveni                   

col·lectiu o en el règim retributiu de la resta de persones ocupades sense percepció de complements o conceptes                  

retributius diferents. No hi haurà privilegis de cap tipus, solament els drets derivats el Conveni Col·lectiu que els serà                   

íntegrament d'aplicació. 

d) A no cobrar sous o remuneracions, qualsevol que sigui la seva denominació, per la pertinença als consells                  

d'administració de cap ens o organisme públic, derivada de l'exercici de les seves funcions públiques. 

e) A renunciar a qualsevol pla o fons de pensió que l'Administració pública respectiva pogués haver contractat al                  

marge dels que tinguin drets dels empleats públics. No hi haurà més drets en matèria de jubilació amb càrrec als fons                     



públics que els establerts en la Seguretat Social, en classes passives de l'Estat o aquells que l'administració pública                  

tingui contractats per als seus empleats públics. 

f) A no realitzar despeses supèrflues dels fons públics, moderar els costos de transport i allotjament ajustant-se a les                   

dietes i indemnitzacions establertes per al personal funcionari o laboral. En cas de necessitar indemnitzacions per raó                 

de desplaçament, allotjament o manutenció, no podran superar les establertes normativament per al personal              

funcionari o laboral ni, en el cas d'empreses públiques i organismes assimilats, les que cobra el personal dels mateixos                   

per Conveni Col·lectiu. Renunciaran a les dietes d'alts càrrecs de l'Administració. 

g) A no percebre cap remuneració ni cessanties de cap tipus un cop finalitzada la seva designació en el càrrec. Els que                      

amb anterioritat al càrrec fossin titulars d'una ocupació pública seran reposades amb caràcter definitiu en l'últim lloc                 

del que siguin titulars definitius o un altre lloc equivalent en termes de salari, dedicació, àrea d'activitat i localitat,                   

havent d'incorporar-hi en els terminis previstos per a la presa de possessió en els processos de provisió de llocs de                    

treball. Els que no fossin titulars d'una ocupació pública cobraran la prestació per desocupació que els correspongui. 

h) En el possible donaran exemple amb l'ús de mitjans de transport col·lectiu o altres mitjans de transport                  

respectuosos amb el medi ambient. 

i) Respectar el deure d'abstenció que preveu la legislació vigent. 

j) Els càrrecs públics designats per l'Agrupació d'Electors es comprometen a la democratització de l'exercici de les                 

seves funcions, a donar un tracte humà i digne a la ciutadania, especialment amb els que tinguin menys recursos                   

econòmics, socials o culturals ia escoltar a totes les persones que ho sol·licitin, sense que aquesta obligació pugui ser                   

delegada al personal sota la seva dependència. 

k)Les persones titulars de càrrecs públics han de procurar la participació del personal en l'exercici de la seva missió, la                     

seva empoderament i la millora de l'organització pública al seu càrrec, fomentant l'assumpció de responsabilitats i                

proporcionant reconeixement públic al personal al seu càrrec pel bon desenvolupament de les seves funcions. Es                

comprometen a avaluar de forma objectiva l'acompliment del personal al seu càrrec, a combatre qualsevol forma de                 

discriminació ia perseguir l'assetjament laboral. Han de promoure la millora del clima laboral, la prevenció de riscos                 

laborals en el seu àmbit, la millora de les condicions de treball i el respecte mediambiental. 

Promouran la cultura de millora de la gestió pública orientada a la ciutadania, fixaran la missió de l'organització al seu                    

càrrec d'acord amb els plans i programes previstos i difondran els valors ètics i democràtics per al seu èxit, perseguint                    

amb fermesa qualsevol signe o indici de frau o corrupció. Periòdicament s'han de sotmetre a avaluacions de gestió i                   

lideratge. 

l) A crear i facilitar a les àrees de treball que tinguin sota la seva responsabilitat un clima i una cultura administrativa                      

de transparència, rendició de comptes i portes obertes a la ciutadania rebutjant comportaments autoritaris i no                

democràtics. 

 

Subscric aquest compromís en llibertat, entenent tots i cadascun dels punts que aquí             

s'assenyalen i assumint la seva defensa com a millor garantia per a la construcció d'un               

municipi més just en què totes les persones siguem més lliures. 


