Codi ètic de la Crida per Palma
Compromís de totes les membres de la Crida per Palma a
dur a terme l’activitat política basada en l’honestedat, l’ètica,
el rigor i la transparència.
1. Introducció.
La Crida per Palma presentam aquest Codi Ètic per tal de prendre un compromís públic per part de totes les
membres de la Crida per Palma a dur a terme la nostra activitat política basada en l’honestedat, l’ètica, el rigor i
la transparència. Així doncs, totes les persones que actuïn en nom de la Crida per Palma o representant les
seves membres, sigui desenvolupant actuacions remunerades o no, l’hauran de respectar i complir.
Amb aquest document, per tant, feim palès el nostre compromís col·lectiu en la defensa dels interessos
populars de les persones que habiten Palma per damunt de qualsevol interès personal, privat o partidista. La
construcció d’un veritable poder popular comença per la fiscalització de les representants públiques, amb la
voluntat d’anar més enllà del compliment de la legislació vigent.
Per tant, ens comprometem a què totes les persones de la Crida per Palma amb possible representació
orgànica o institucional (càrrecs electes i possibles assalariats de la Crida per Palma) hauran de signar el Codi
ètic que a continuació es presenta.
En el supòsit que es doni una vulneració d’aquest Codi Ètic per part de les persones signants, l’Assemblea de la
Crida per Palma nomenarà una Comissió de Garanties perquè tracti la vulneració del Codi ètic detectada.
Aquesta comissió valorarà els fets i farà una proposta de resolució a l’Assemblea, que debatrà la proposta de
resolució i prendrà la decisió que consideri més oportuna. Per tal de garantir mecanismes de control per part de
la ciutadania a la Crida per Palma, es farà públic un correu de contacte i una adreça postal per tal que qualsevol
persona pugui fer arribar possibles vulneracions del codi ètic.

2. Col·lectivitzem la política, cap al poder popular.
2.1. Responsabilitats i mandats.
•

Les persones amb representació orgànica o institucional duran les decisions preses per l’Assemblea de la
Crida per Palma o als òrgans pertinents decidits per aquesta, als òrgans institucionals pertinents.

•

Les persones amb representació orgànica o institucional rendiran comptes a l’assemblea i estaran
sotmesos a processos de control extern o d’informació ciutadana que garanteixin l’adequada transparència
i control de l’activitat.

•

Les persones amb representació orgànica o institucional duran a terme la seva acció política d’acord amb
els continguts del programa electoral, les decisions preses per l’Assemblea de la Crida per Palma i en
defensa dels interessos populars de les persones que habiten Palma per damunt de qualsevol interès
personal, privat o partidista. En qualsevol dels casos, les persones amb representació orgànica o
institucional no contradiran els acords presos en els òrgans pertinents de la Crida per Palma.
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•

Tenint en compte la forma que té la Crida per Palma d’entendre la política com a servei i no com a
professió, i per tal de garantir la necessària renovació d’equips i idees, l’exercici de les responsabilitats
dels càrrecs electes, càrrecs de confiança i alliberats de la Crida per Palma és temporal. Així doncs, ens
autolimitem en la continuïtat consecutiva dels mandats a un màxim de dos mandats.

•

El càrrec electe municipal no podrà ser compatible amb altres càrrecs polítics remunerats.

•

En el cas que durant el mandat de persones amb representació orgànica o institucional de la Crida per
Palma hagin de deliberar o votar sobre qüestions en les quals es troben implicats de forma directa o
indirecta per interessos de tipus personal, faran públic aquest xoc d’interessos i traslladaran
immediatament la decisió del seu vot als òrgans corresponents de la Crida per Palma.

•

Un cop cessat o esgotat el període màxim d’un càrrec electe, de confiança o possibles assalariats de la
Crida per Palma, durant un període de dos anys, no s’accedirà a cap organisme públic o privat que durant
el seu mandat hagi supervisat, hagi mantingut una relació contractual o hagi estat creat en virtut dels
poders que el càrrec li conferia, sempre que no hi hagués treballat anteriorment.

•

L’acta de regidor o regidora serà retornada, si així ho considera l’Assemblea de la Crida per Palma, en el
moment que aquesta ho decideixi.

•

No votar en els corresponents òrgans en què es participi, en el sentit expressat pels corresponents òrgans
de la Crida per Palma.

•

El no sotmetiment a processos de control extern o d’informació ciutadana que garanteixin l’adequada
transparència i control de l’activitat.

•

L’incompliment del compromís de transparència i rendició de comptes al llarg i al final de la seva activitat
com a representant orgànic o institucional.

2.2. Retribucions.
•

La retribució de les persones amb representació orgànica o institucional ha de tenir en compte la situació
de les majories populars que habiten Palma, i alhora ha de garantir una retribució digna i suficient, sense
cap finalitat de lucre.

•

La retribució neta dels càrrecs electes, càrrecs de confiança i alliberats de la Crida per Palma, no serà, en
cap cas, superior a 2,5 vegades el SMI, quan sigui en dedicació exclusiva. En el cas de les representants
amb dedicació exclusiva, aquestes no cobraran dietes.

•

Els diners sobrants fruit de la diferència entre la quantitat pagada per l’Ajuntament de Palma als
representants institucionals de la Crida per Palma i la quantitat cobrada realment seguint les limitacions
establertes, seran utilitzats, descomptant les possibles despeses fiscals que ocasionin, per a fer concursos
públics per a enfortir el moviment popular.

•

A l’inici del mandat, la Comissió Econòmica de la Crida per Palma farà una proposta concreta de les
retribucions de totes les persones amb representació orgànica o institucional, que serà debatuda i
aprovada per l’Assemblea de la Crida per Palma. Serà en aquest moment que es podran tenir en compte
els condicionants particulars de cada persona amb representació orgànica o institucional, podent modificar
el límit de retribució neta abans fixat, tenint en compte situacions, per exemple, de tenir persones a càrrec
o similar. En qualsevol cas, la retribució neta no podrà ser superior a 2.000 euros.
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3. Nous valors i compromisos ètics per capgirar Palma.
•

A banda del compliment de la normativa vigent en cada moment en matèria d’incompatibilitats per a
l’exercici de funcions a l’Administració i dels comportaments castigats penalment per a l’exercici indegut de
funcions públiques o per l’ús de fons públics, el present Codi ètic té la voluntat d’anar més enllà del
compliment de la legislació vigent, d’acord amb els punts que a continuació s’enumeren.

•

Es consideraran faltes ètiques:
o
o

o

o

L’ús d’informació privilegiada per a finalitats diferents de les pròpies del càrrec o d’interès personal.
L’afavoriment dels interessos propis del personal a càrrec seu més enllà del criteri de mèrit i
capacitat.
La no assistència continuada i no justificada als òrgans d’obligada presència de la Crida per
Palma.
Les actituds masclistes, homòfobes i/o racistes.

•

Utilitzarem de forma racional, respectuosa, coherent i transparent els recursos públics. I en aquest context,
denunciarem qualsevol abús o pràctica no ètica que es detecti en l’exercici de les funcions institucionals
d’altres.

•

Les persones que es regeixen pel present Codi Ètic assumeixen que els recursos públics que
l’administració posa al servei del seu càrrec, no poden ser utilitzats per a finalitats particulars. Així doncs,
les persones amb representació institucional de la Crida per Palma, i per extensió els seus familiars, no
acceptaran regals de cap persona, institució i/o empresa d’àmbit privat per la seva condició de càrrecs
electes. En tots els casos s’informarà degudament a l’Assemblea de la Crida per Palma, que valorarà si
cal fer denúncia pública. Es considera com a regal qualsevol donació de diners o articles de valor
monetari, favors, descomptes i/o préstecs. Si els diners o regals han arribat per voluntat aliena a la nostra,
hauran de ser retornats.

•

La tasca política municipal de la Crida per Palma s’informarà públicament de forma regular al conjunt de
Palma mitjançant butlletins o sistemes d’informació similars, accessibles a través de la web o xarxes
socials.

•

Les reunions i actes de les persones amb representació institucional seran públics i accessibles. Es
promourà que totes les actes d’organismes públics es facin públiques.

•

Els comptes econòmics de la Crida per Palma es faran públics semestralment a l’Assemblea de la Crida
per Palma.

•

Les càrrecs electes lliuraran a l’Assemblea de la Crida per Palma cada any la declaració de béns; la Crida
la posarà a disposició pública si ho creu convenient.
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4. El decàleg de les bones pràctiques per a càrrecs electes i de confiança.
•

No acceptarem tractes de favor de cap tipus.

•

En el cas d’invitacions a actes d’institucions privades o esdeveniments similars, si els òrgans pertinents de
la Crida per Palma consideren la necessitat d’assistir-hi, els membres de la Crida faran el possible per
pagar el cost de l’entrada o cobert.

•

No farem ús d’informació privilegiada per a finalitats diferents de les pròpies del càrrec.

•

Denunciarem i treballarem per eliminar qualsevol conducta sexista, homòfoba i/o racista, i promourem
noves formes de relacionar-nos des del treball col·lectiu, el debat i el respecte.

•

Prioritzarem l’ús de mitjans de transport col·lectiu públic i mitjans de transport individual sostenibles com
ara la bicicleta, sempre que sigui possible.

•

Utilitzarem argumentacions polítiques en la defensa dels nostres posicionaments.

•

No utilitzarem el teixit associatiu de la ciutat en benefici de la nostra pràctica política.

•

En el supòsit que un membre de la Crida per Palma fos investigat per algun delicte vinculat a corrupció, la
persona investigada posarà immediatament el seu càrrec a disposició l’Assemblea de la Crida per Palma.
La Crida per Palma realitzarà una investigació exhaustiva dels fets i posarà el càrrec de la persona a
disposició de l’Assemblea de la Crida per Palma.

•

Fomentarem l’ús d’un llenguatge no sexista, utilitzant el femení genèric.

•

Ens cenyirem, sempre que sigui possible per normativa municipal, a la lògica “d’una persona, un càrrec”,
de manera que per aquelles institucions o organismes que depenguin de l’Ajuntament pels quals es
requereixi la designació d’una membre de la Crida per Palma es designaran persones que no siguin
representants orgànics o institucionals. En aquest sentit, treballarem perquè en la creació de nous
organismes d’aquest tipus i/o en la revisió dels estatuts dels existents, hi aparegui l’obligatorietat que
aquestes designacions no siguin de representants polítics electes.
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