CODI ÈTIC DE LA CANDIDATURA
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – AVANCEM – ACORD MUNICIPAL A CAMBRILS

Els candidats i les candidates d’Esquerra Republicana de Catalunya – Avancem – Acord Municipal de Cambrils
que ens presentem a les properes Eleccions municipals del 24 de maig de 2015, ho fem per transformar Cambrils
en una ciutat més cohesionada, més emprenedora i més sostenible, tot aplicant noves polítiques socials, culturals
i econòmiques. Som ciutadans compromesos en el bé comú, amb una sensibilitat especial per Cambrils i amb
l’objectiu primordial de servir a les persones. El camí que hem de seguir per aconseguir aquesta transformació
és senzill: obrir les portes i finestres de l’Ajuntament i exercir els càrrecs amb honestedat, coherència, rigor i
transparència.
És per això que a l’Ajuntament de Cambrils, les candidates i candidats d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Avancem – Acord Municipal de Cambrils, ens comprometem a complir el següent codi ètic en el desenvolupament
de les nostres funcions un cop siguem càrrecs electes:
1. Haurem de tenir una conducta personal íntegre i haurem d’actuar sempre amb una actitud de respecte i
rigor, lleialtat i transparència.
2. Defensarem allò establert al nostre programa electoral, estant al servei de les propostes i compromisos
inclosos; programa que serà la base per poder arribar a acords polítics amb altres formacions.
3. Ens comprometem a ocupar els càrrecs públics, com a màxim, durant dos mandats.
4. Eliminarem les dedicacions exclusives dels regidors i regidores. Volem estar a la política de pas, no en volem
fer una feina de per vida.
5. Suprimirem les dietes i sobresous tant dels regidors i regidores com dels alts càrrecs de l’Ajuntament.
6. Farem pública l’agenda de visites dels regidors i facilitarem l’accés públic als currículums professionals dels
càrrecs electes, càrrecs de lliure designació i dels directius d’empreses públiques.
7. Reduirem els càrrecs de lliure designació.
8. La gestió dels recursos públics ha de ser honesta, eficient i transparent. Serem austers, i, per tant, les
despeses municipals s’ajustaran a la capacitat de generar ingressos propis. Ara bé, serem també sensibles a
les desigualtat socials i tindrem una voluntat política ferma i irrenunciable de corregir-les.
9. Els càrrecs electes no acceptarem regals de cap persona, empresa i/o institució relacionada amb l’Ajuntament
o altres institucions públiques. Igualment, no formarem part d’empreses o altres organismes amb ànim
de lucre, que per la seva relació de conveni o de contracte hagin de defensar els seus interessos davant
l’Ajuntament.
10. Exercirem tolerància zero amb el frau i la corrupció.

A aquests compromisos ètics els hem d’afegir les propostes concretes que venen incloses al nostre programa
electoral, que es concreten en els següents punts:
1. Posarem en funcionament el portal web de transparència municipal, amb la publicació activa de documents
sobre tota l’activitat municipal (retribucions dels regidors i regidores -incloses les dietes, sempre amb la seva
justificació-, finances, pressupostos, contractes públics, convenis, proveïdors, etc.). Ens comprometem a que
la informació sigui veraç, clara i completa, a l’abast de tots els ciutadans. La informació es presentarà sempre
en un format open data que permeti treballar-la.
2. Fomentarem la participació i implicació de la ciutadania en les decisions municipals creant
pressupostos d’inversió participatius a través dels quals els ciutadans, davant de la limitació dels
recursos públics, elegiran què es prioritza com a despesa pública d’inversió.
3. Potenciarem els Consells de Barri com a òrgans interlocutors amb els veïns i veïnes. Els Consells
seran d’obligada consulta abans de portar a terme qualsevol actuació municipal.
4. Redactarem un veritable pla de mandat, abans de finalitzar el 2n semestre de 2015 amb accions
concretes i objectius mesurables que permetin el seu seguiment per part dels ciutadans.
Amb l’adopció d’aquest codi ètic com a propi i d’obligat compliment, els candidats i candidates assumim una
actitud ètica, basada en la concepció del poder polític com un instrument de transformació social i nacional
que rebutja l’exercici del poder pel poder, posant sempre els interessos de la societat per sobre dels interessos
particulars.

