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JORNADES CODI ÈTIC GUANYEM TARRAGONA 

“Per un municipalisme ciutadà i de ruptura” 

“No hi ha gestió sense política, ni política sense valors” 

Document de Treball 

INTRODUCCIÓ 

 

 Per un municipalisme ciutadà i de ruptura. 

 Sentit i raó de ser del Codi ètic: Discurs i pràctica 

 Presentació de la dinàmica i horari de la jornada 

  

Objectiu: Consensuar una proposta definitiva de Codi Ètic i de Principis que s’haurà 

d’aprovar per assemblea. 

 

Per això intentarem donar resposta a les preguntes següents: 

ÈTICA DELS/LES REPRESENTANTS.  

 

“Quan algú assumeix un càrrec públic, ha de considerar-se a sí mateix com propietat 

pública” 

 Les persones amb càrrecs electes es comprometen a: 

1. Quina ha de ser la limitació de mandats? 

2. Quina ha de ser la limitació de salari? Serà un màxim? Què fer amb 

remuneracions extres o dietes? 

3. Qui i com es decidirà els criteris que els faran prendre les decisions i les 

propostes a l'Ajuntament? 

4. Què s'ha de fer amb les prerrogatives, regals i privilegis? 

5. Quins han de ser els criteris en relació a la possibilitat d'acumulació de càrrecs? 



 

 

@GuanyemTGN 
Guanyem Tarragona Organització 
https://www.facebook.com/pages/Guanyem-

Tarragona/677705022343937?ref=ts&fref=ts 

6. Quina serà la limitació de participació un cop deixat el càrrec municipal en 

càrrecs de responsabilitat en empreses beneficiàries d'un contracte municipal? 

7. A qui ha d'abastar aquest codi ètic? Afecta a càrrecs gerencials i de lliure 

designació (assessors, consells d’administració) 

8. Com es vetllarà pel compliment dels compromisos del/s càrrec/s electes? 

9. Quins mecanismes i instruments poden utilitzar-se per aconseguir aquest 

compromís ètic? 

10. Quins mecanismes i instruments poden utilitzar-se per fer un procés revocatori? 

11. Quins mecanismes i instruments poden utilitzar-se per fer la seva pràctica el més 

transparent possible? 

 

ÉTICA DE LA CANDIDATURA 

 

"Per saber si algú té ètica, no cal preguntar-li pel seu carnet, sinó pel seu 

comportament." 

La candidatura pel que fa a la gestió del moviment es compromet a: 

1. Com s'afavorirà la transparència de la gestió municipal en la candidatura? 

2. Com s'afavorirà la transparència de la gestió municipal amb la ciutadania? 

3. Com i quan s'ha d'abordar la denúncia i la desobediència? 

4. En quins criteris es basarà el finançament de la candidatura? 

5. Què s'ha de fer amb l'excedent econòmic? 

6. Què i com s'ha d'afrontar la contractació de càrrecs de lliure designació? 

7. Quins són els criteris per afrontar la despesa en campanya electoral? 

8. Quins mecanismes i instruments poden utilitzar-se per fer el seguiment de la 

política municipal interna i amb la ciutadania? 

 

PRINCIPIS  

 

“Els mitjans són la fi” 

El moviment es compromet a fer política des dels següents principis i compromisos externs: 

1. Com ha de ser la relació amb les altres formacions polítiques? Amb quines? 



 

 

@GuanyemTGN 
Guanyem Tarragona Organització 
https://www.facebook.com/pages/Guanyem-

Tarragona/677705022343937?ref=ts&fref=ts 

2. Quina ha de ser la política de pactes i de participació o no en governs 

municipals? 

3. Com es materialitzarà el compromís i la reciprocitat de la candidatura amb els 

moviments socials? 

4. En quins criteris es basarà el finançament municipal? 

5. Com s'afavorirà el control públic i popular i la participació en les decisions 

municipals? 

6. Quins temes estratègics s'abordaran des de processos referendaris amb la 

ciutadania? 

7. Com s'afavorirà el trasllat de la informació per socialitzar-la? 

8. De quins moviments socials i/o lluites es farà d'altaveu? 

9. Quin paper han de representar les auditories ciutadanes? 

10. Amb quins criteris es faran propostes programàtiques específiques? 

11. Quins mecanismes i instruments s'utilitzaran per fer transparent l'economia de la 

candidatura i el grup municipal? 

 

CRITERIS DE CONFECCIÓ DE LA CANDIDATURA 

 

“Quan un no viu com pensa, acaba pensant com viu.” 

1. Qui pot formar part de la candidatura, característiques? 

2. Qui no pot formar part de la candidatura, característiques? 

3. Quina ha de ser la forma de preparació de les llistes? 

4. Com fer que totes les sensibilitats se sentin representades? 

5. Quina ha de ser la forma de cercar el consens? 

6. Quina ha de ser la forma d'elecció interna? 

7. Quina ha de ser la forma d'elecció externa? 

8. Quina informació personal hauria de facilitar per valorar possibles conflictes 

d'interessos? 

9. Amb quina fórmula jurídica s’ha de presentar la candidatura? 

10. Quins mecanismes i instruments de garantia i avaluació de la seva gestió s'han 

de desenvolupar? 


