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Per què un Codi Ètic? Als darrers temps hi hagut un distanciament entre els polítics i 
la ciutadania: demanar el vot cada quatre anys ha esdevingut l’únic moment en que la 
classe política recorda l’existència del poble i, un cop exercit aquest dret, tornen a 
obviar la nostra existència i donen per finalitzada una relació que hauria de ser 
constant, però que ells utilitzen de forma interessada. L’escassa o nul·la participació 
ciutadana en la política i la no rendició de comptes, els permet prendre decisions 
reprovables i mitjançant pràctiques corruptes afavorir interessos d’una minoria a canvi 
de privilegis. 
 
La candidatura de l’Assemblea Ciutadana de Sentmenat vol una política del poble, 
oberta i transparent, que possibiliti un control efectiu de la gestió pública per part de 
la societat i que impossibiliti el caure en els mateixos paranys dels antics actors 
polítics. 
 
Per això, elaborarem un programa fet pel poble, amb una candidatura ciutadana triada 
en un procés participatiu, i on els nostres candidats hauran de signar i actuar amb els 
principis d’aquest codi ètic. 
 
Un Codi Ètic amb el que la democràcia sigui realment efectiva i no una paraula 
oblidada i que renovi i faci efectiu el compromís polític amb la ciutadania. 
 
Pertànyer a l’Assemblea Ciutadana de Sentmenat, significa acceptar aquests valors i 
adoptar el compromís de respectar i actuar en tot moment d’acord a aquest Codi Ètic. 
 
Aquest Codi Ètic es concreta en tres blocs: control i participació democràtica, 
finançament transparent i mesures de control polític. 
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1 - Control i participació democràtica 
 
1.1- Actuar com a representants obligats de les decisions preses a les assemblees. Les assemblees 
ordinàries es realitzaran amb una periodicitat de 3 mesos. 

 
1.2- Dur a terme i defensar allò establert al programa polític, en cas de guanyar. L’Assemblea Ciutadana 
Sentmenat establirà els terminis per portar a terme el programa el primer semestre de mandat. 
 
1.3- Establir mecanismes de participació ciutadana, via consultes o altres, en la presa de decisions 
importants, estratègiques, d’impacte social, ambiental o urbanístic. En el programa s’indicarà quines 
actuacions s’han de realitzar prèvia consulta ciutadana o d’altres mecanismes. 
 
1.4- Els càrrecs electes faran públiques les qüestions de rellevància de les seves agendes, amb ordre 
del dia, actes i indicant amb qui es reuneixen a cada assemblea.  
 
1.5- La rendició de comptes es realitzarà amb una periodicitat de 6 mesos. Es portarà a terme 
presencialment on l’Assemblea decideixi i per Internet. 
 
1.6- Acceptar la revocació per imperatiu de l’assemblea, per mala gestió o incompliment flagrant del 
programa o d’aquest Codi Ètic. 
 
1.7- Els càrrecs electes que siguin escollits hauran de facilitar els ingressos, béns i rendiments 
patrimonials de l’exercici anterior i actual. Ho faran amb caràcter públic i hauran de donar compte de 
les modificacions substancials d’aquests béns al mateix moment de ser modificats. La declaració de 
ingressos dels càrrecs electes, béns i patrimonis serà a principi i a final de mandat.  
 
1.8- En el cas de tenir càrrecs de confiança, els criteris seran els que decideixi l’Assemblea. 
 
1.9- No accedir durant un període mínim de 4 anys a càrrecs de responsabilitat d’empreses que hagin 
tingut relació contractual amb la seva gestió representativa, i en cap cas se n’ocuparan càrrecs als 
consells d’administració. 
 
1.10- Mantenir contacte habitual amb plataformes, entitats, associacions i col·lectius del municipi en 
situació de vulnerabilitat. 
 
1.11- En el supòsit que poguessin haver pactes post-electorals, la nostra formació prendrà aquest 
acord, si escau, mitjançant una assemblea vinculant. L’assemblea estarà informada de tots els detalls 
d’aquests pactes. 
 
1.12- En cap cas, la nostra candidatura podrà pactar amb d’altres formacions que estiguin, o tinguin, 
membres imputats en l’àmbit local. 
 
1.13- Els regidors de la nostra candidatura estaran obligats a defensar i votar els acords presos per 
l’assemblea. Quan la dinàmica de treball no permeti el debat dels acords a prendre en l’Assemblea, serà 
el grup municipal qui, preferentment per consens, decideixi el sentit dels acords. Si no és possible el 
consens, l’acord près per la majoria simple serà d’obligat compliment per tots. Només s’admetran 
excepcions en aquells casos que no siguin purament locals. 
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2- Finançament transparent 
 
2.1- La nostra candidatura realitzarà una reducció dràstica i fixarà un topall màxim de despesa en 
campanya. Aquest topall serà de 6.000€. 
 
2.2- La renúncia als crèdits bancaris i donacions de particulars que puguin condicionar la 
independència de la candidatura. El límit a les donacions particulars s’estableix en un màxim de 300€. 
 
2.3- Establir un protocol per ser transparent en la gestió dels recursos, publicant els comptes detallats i 
segregant els ingressos de les despeses. (nomenar tresorer/a, triar entitats de banca ètica). 
 
2.4- S’establiran fórmules d’autofinançament de la despesa. En cas de governar, el topall de les 
retribucions aniran a la caixa de l’Assemblea + quotes de simpatitzants, micromecenatges finalistes, 
etc. 
 
2.5- Establir criteris de l’ús del finançament públic, en cas d’obtenir representació. (retornar despesa de 
campanya, destinar a d’altres causes, etc.) 
 
2.6- Establir els sistemes de control i sanció administratiu i penal en cas de finançament irregular. 
 
2.7- No creació ni utilització de fundacions o d’altres entitats jurídiques per finançar-se de forma poc 
transparent. 
 

3- Mesures de control polític 
 
3.1- Els nostres candidats/tes renunciaran a qualsevol tipus de regal o privilegi que se’ls pugui oferir per 
la seva condició de càrrec electe o que signifiqui un tracte de favor, retornant aquests regals, i, en el 
cas de que això no fos possible, passaran a ser patrimoni de l’Ajuntament. 
 
3.2- No es podran duplicar càrrecs, tret d’aquells vinculats a la seva condició de regidor. Això es 
decidirà en assemblea. 
 
3.3- No es duplicaran sous, ni es cobrarà extra per assistir a reunions. 
 
3.4- El/la nostre alcalde/ssa tindrà un sou màxim de 2000 € nets mensuals, entenent que aquesta 
retribució garanteix unes condicions dignes per a exercir les seves responsabilitats assumides. Aquest 
sou serà revisat en funció de l’augment o disminució del IPC, igual que el de la resta de la plantilla. 
 
3.5- La resta de regidors amb dedicació fixa, tindran un sou màxim de 1500 € nets mensuals en funció 
de la seva dedicació, entenent que aquesta retribució garanteix unes condicions dignes per a exercir 
les seves responsabilitats assumides. Aquest sou serà revisat en funció del augment o disminució del 
IPC, igual que el de la resta de la plantilla. 
 
3.6- Els/les nostres candidats/es tindran el seu mandat limitat a un màxim de 2 legislatures, 
augmentable a 3 si es decideix per ample majoria en l’Assemblea. 
 
3.7- Renúncia o cessament immediat 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, 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, els drets de les persones treballadores, la 
falta de ètica o incompatibilitats amb el càrrec. 
 
 

“Si no volem ser una societat corrupta, hem de fer coses 
per no ser-ho: codi ètic i transparència.”  Ada Colau 

 


