
CODI ÈTIC DEL GOVERN 2019-2023 

 

   
 

 
L'equip de govern format per ACS, ERC i CUP-AMUNT prioritza la necessitat d'assolir 

polítiques obertes i transparents que millorin la confiança de la ciutadania en les 

institucions i els seus representants, que afavoreixin la participació ciutadana i que 

garanteixin una bona governança, tal com es recull a la carta de drets fonamentals de la 

Unió Europea i l'article 30 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que atorguen a totes 

les persones el dret a una bona administració i a ser tractades pels poders públics de 

manera imparcial i objectiva. 

 
Conscients que l'administració està al servei de les persones i que com a màxims 

representants tenim l'obligació i el deure de garantir aquests drets i actuar en tot moment 

en benefici de l'interès general, hem desenvolupat un codi ètic comú, que constitueixi el 

marc d'actuació inicial, fonamentat en els nostres valors i compromís personal vers un 

treball d'equip i comportament íntegre, honest i respectuós amb els següents principis: 

legalitat, responsabilitat, integritat, rendició de comptes, dret a la informació, objectivitat, 

ètica pública i equitat. 



 
 

Amb aquest objectiu, ens comprometem a respectar i actuar en tot moment d'acord 

amb aquest Codi Ètic, que a més de marcar la línia general de conducta i actuació 

municipal, concreta els següents punts: 

 
1. Compliment del Pla d'Actuació Municipal (PAM) 

 
 
Treballarem en tot moment en equip i mirant sempre les prioritats i necessitats del nostre 

municipi, per la qual cosa desenvolupem un Pla d'Actuació Municipal que recull les 

principals línies d'actuació i adoptem totes el compromís de dedicar l'esforç comú en 

complir-lo. 

 
2. Sistema de presa de decisió per consens 

 
 
L'equip de govern adoptarà les seves decisions mitjançant el consens i la deliberació. En 

el cas d’una decisió molt important, de transcendència per al poble, es portarà la decisió 

a consulta popular. 

 
Malgrat tot, en cas que la decisió l’haguessin de prendre els set regidors i regidores i no 

tinguéssim consens, el resultat de la decisió seria per majoria. 

 
Els regidors/es tindran autonomia per gestionar el dia a dia de les seves carteres i 

donaran compte a les reunions de l’Equip de Govern Local. Les reunions de l’Equip de 

Govern Local es faran cada set dies com a mínim. 

 
Els grups municipals del govern poden presentar mocions al Ple, sempre informant 

prèviament a l’Equip de Govern. 



 
 

3. Limitació de sous dels càrrec electes 

 
 
Limitem el sou de l'alcaldia en 2.200 euros nets/mes i el de les regidores/regidors amb 

dedicació en 1.800 euros nets/mes. 

Congelem l'import de les indemnitzacions dels càrrecs electes i el de les aportacions 

als diferents grups municipals. 

 
4. Impuls d’una transparència total 

 
 
Complirem amb la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern. Com a element vertebrador de la qualitat democràtica de l’Ajuntament, 

garantirem el principi de transparència en l'exercici de les nostres funcions i 

responsabilitats. 

 
Farem públiques les nostres agendes i activitats relacionades amb els aspectes públics. 

 
Vetllarem per la confidencialitat de tota aquella informació no inclosa en la normativa de 

transparència per protegir drets com la intimitat, dades personals, etc. 

 
Que els grups municipals sotasignants presentin anualment a l’interventor la declaració 

anual de despeses i ingressos del seu partit. 

 
Que, en cas que els partits polítics representats a l’Equip de Govern sol·licitin crèdits a 

una entitat financera, aquests es facin públics. 



 
 

Que totes les dades que fan referència als ingressos dels regidors i regidores i dels grups 

municipals siguin públiques al web de l’Ajuntament de manera clara, completa i fàcil de 

trobar. 

 
5. Renúncia als privilegis pel fet de ser càrrec electe 

 
 
Per evitar conflictes d’interessos i tràfic d’influències, tota persona vinculada al projecte 

polític, incloent-hi els càrrecs electes, evitaran qualsevol comportament que pugui 

generar un conflicte d’interessos (aquelles circumstàncies en què els interessos 

personals, de manera directa o indirecta, són contraris a l’interès públic). 

 
Els interessos personals que poden comprometre l'interès públic són: 

- Els interessos propis. 

- Els interessos que afecten a la família més propera (parella, pares, germans, 

avis, fills, nets, sogres i persones amb una relació de dependència econòmica). 

- Els interessos d’amics o persones a qui es té una manifesta amistat. 

- Els interessos de persones amb qui es té un plet o litigi. 

 
 
No acceptarem regals de cap persona, institució o empresa d’àmbit privat per la nostra 

condició de càrrecs electes, susceptible de ser considerat com a suborn, amb l’objectiu 

d’originar una contraprestació, un canvi de posicionament polític o que s’origini amb la 

voluntat de fer favoritisme. 

 
En els casos en què es tracti de regals als quals no es pugui renunciar, el govern defineix 

com a prioritat la cessió d’aquests obsequis a entitats socials que treballin amb persones 

en risc d’exclusió; en cap cas restaran en mans dels regidors. 



 
 

Si durant l'exercici de càrrecs electes hem de deliberar o votar sobre afers en els quals 

ens trobem implicats directament o indirectament per interessos de tipus personal, farem 

pública aquesta col·lisió d’interessos i ens abstindrem de deliberar o votar. 

 
Un cop cessat o esgotat el càrrec electe, durant un període de dos anys no s’accedirà a 

cap organisme privat el qual s’hagi supervisat, firmat un contracte o hagi estat creat en 

virtut dels poders que el càrrec conferia. 

 
6. Contractació ètica i consum responsable i de proximitat 

 
 
Les persones subjectes a aquest codi respectaran en tot moment la normativa legal en 

relació a la contractació pública. 

 
Així mateix ens comprometem en la mesura del possible a afavorir un consum 

mediambientalment més sostenible i que ajudi a reforçar l'economia local, social i 

solidària. 

 
7. Institució feminista 

 
 
Apostarem per la transformació i canvi de l'Ajuntament, tant en les pràctiques com en la 

cultura política i organitzativa, per revertir les desigualtats de gènere, sexe i/o creença i 

que la igualtat sigui un requisit imprescindible i una realitat. 

 
8. Implicació social 

 
 
L’objectiu de la política del govern ha de ser el de fer del nostre poble l’element clau en 

la revitalització municipal a través de la implicació de la ciutadania. L’ajuntament no ha 



 
 

de suplir ni dirigir la societat civil, protagonista principal de la vida de 

Sentmenat, sinó que ha de treballar per assentar unes bases sòlides sobre les 

quals el teixit associatiu, l’administració pública i les iniciatives populars puguin 

bastir un projecte enriquidor i alliberador per al conjunt de la població. 

 
9. Foment de la participació 

 
 
Potenciarem la cultura de participació ciutadana involucrant els veïns de 

Sentmenat a la participació en la rendició de comptes en assemblees 

municipals anuals, organitzant referèndums municipals i consells sectorials 

amb les entitats i associacions. 

 
10. Compromís amb el medi ambient 

 
 
En l’exercici de la nostra activitat respectarem la natura i el medi ambient. És 

obligació ètica i moral de l’Equip de Govern vetllar per mantenir-lo fent un ús 

raonable dels recursos naturals, promovent la reducció i el reciclatge dels 

residus i evitant qualsevol conducta que posi en perill el medi i la salut de les 

persones. 

 


