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CODI ÈTIC REINICIEM CANALS 

La candidatura de Reiniciem Canals, per deixar constància del nostre 
compromís davant la ciutadania per treballar amb rigor i transparència, elabora 
aquest codi ètic que hauran de signar totes aquelles persones que vullguen 
formar part de la Candidatura per a concòrrer a les pròximes eleccions del 26 
de maig. 

DECLAREM: 

Els/les sotasignats, com a possibles càrrecs electes de la candidatura de 
Reiniciem Canals, volem que la nostra activitat política contribuïsca a dotar 
l’Ajuntament de ferramentes democràtiques de gestió i transparència i d’una 
major participació ciutadana 

Per expressar el nostre compromís col·lectiu en la defensa de l’interés general 
de la ciutadania, per damunt de qualsevol interés personal, privat o partidista, 
ens comprometem liure i públicament a complir i vetlar perquè es respecten i 
no siguen vulnerades els punts del següent Codi ètic. 



CODI ÈTIC DELS I LES MEMBRES DE LA CANDIDATURA DE 
REINICIEM CANALS 

El present Codi ètic s’adreça als possibles càrrecs electes. És 
propi del compromís de les persones afectades pel present Codi 
ètic complir-lo dins l’àmbit de la seua responsabilitat. 

A. Mesures per la democratització de la representació política i rendició de 
comptes. 

1. Fonamentar les propostes a través de l’argumentació i el debat polític, 
debatre amb honestedat totes les opinions i respectar a totes les persones 
amb independència de les seues opinions, fomentant el diàleg i el consens. 

2. Exercir les responsabilitats d’acord amb els continguts del programa electoral 
i al servei del conjunt de la ciutadania, més enllà d'interessos personals o 
corporatius, d’acord amb els principis que defensa Reiniciem Canals i la 
Declaració Universal dels DretsHumans. 

3. Desenvolupar amb lleialtat, senzilesa, ètica i transparència els llocs per als 
que hagen sigut designats i designades, vetllant pel bon ús dels béns públics i 
per una gestió dels recursos públics basada en els principis d’eficiència, 
equitat i eficàcia. 

4. Defensar allò establert en el programa polític de la candidatura i actuar com a 
representants obligats a seguir les decisions preses en els mecanismes 
democràtics i oberts a tota la població, promovent la corresponsabilitat política 
de tots i totes. 

5. Fer públiques les agendes per tal de fer visible amb qui es reuneixen i els 
temes que tracten. Fer públics, també, els ordres del dia i les actes de les 
reunions. 

6. Rendir comptes de les actuacions dels representants davant la ciutadania, 
mitjançant instruments presencials i virtuals, democràtics, i oberts a tot el 
món. 

7. Acceptar la censura i revocació, si s’escau, de regidors/es per mala gestió o 



per incompliment flagrant i no justificat del programa i/o d’aquest Codi ètic. 
Per a tal efecte, el grup de control disposarà de la carta de renúncia signada 
sense data de cadascun/a dels regidors/es. 

8. Garantir la participació de la ciutadania en la presa de decisions relevants. 

9. Crear un clima i una cultura administrativa de transparència; rendir comptes, i 
obrir les portes a la ciutadania en les àrees de treball que tinguen sota la seua 
responsabilitat, deixant de banda comportaments autoritaris i no democràtics. 
Promoure la prevenció de riscos laborals en el seu àmbit, la millora de les 
condicions de treball i el respecte medi ambiental. 

10.Promoure la part ic ipació del personal de l ’Ajuntament en el  
desenvolupament de la seua missió, el seu empoderament i la millora de 
l’organització pública al seu càrrec, fomentant l’assumpció de responsabilitats   
i proporcionant reconeixement públic al personal sota el seu càrrec pel bon 
desenvolupament de les seues funcions. Assumir el compromís d’avaluar de  
forma objetiva la tasca professional del personal de què s’encarreguen,  
combatre qualsevol forma de discriminació i perseguir l’assetjament laboral. 

11.Promoure la cultura de millora de la gestió pública orientada a la ciutadania, 
fixant la missió de l’organització al seu càrrec d’acord amb el Programa 
electoral i difondre els valors ètics i democràtics per aconseguir-ho. 

12.Ser transparent en la gestió de l’Ajuntament, pel que fa a les dades referents 
als ingressos i les despeses. 

13.Fomentar i crear els canals de participació necessaris per a la participació 
ciutadana en la vida política del poble. 

14.Lespersones que ens regim pel present Codi ètic ens refermem en continuar  
mantenint el criteri que els recursos públics quel’administració posa al servei 
del nostre càrrec no poden ser utilitzats per a finalitats particulars. 

B. Mesures contra la corrupció. 

1. Les persones que ens regim pel present Codi ètic ens refermem en continuar  
mantenint el criteri que els recursos públics quel’administració posa al servei 
del nostre càrrec no poden ser utilitzats per a finalitats particulars. 

2. La responsabilitat dels càrrecs electes s’entén com una responsabilitat pública 



de servei a la ciutadania justament retribuïda, sense cap finalitat de lucre més 
enllà de la retribució acordada públicament. 

3. El salari màxim dels representants de Reiniciem Canals a l’Ajuntament no 
superarà en cap cas una dotació equivalent a 3vegades elSalari Mínim 
Interprofessional (en elcas del’any 2019, aquesta suma equivaldria a 1945,80 
€), en proporció a la seua  dedicació i responsabilitat .Aquells amb més 
responsabilitat seran els qui reben una retribució proporcional. 

4. No cobrar remuneracions, sous o qualsevol altra denominació per a 
l’equivalent, amb motiu de pertànyer als Consells d’Administració de cap Ens 
o Organisme Públic, derivat de l’exercici de les seues funcions públiques. 

5. Els càrrecs electes de Reiniciem Canals no acceptaran regals de cap persona 
i/o institució o empresa d’àmbit privat per la seua condició de càrrecs electes. 
Es considera com a regal qualsevol donació de diners, articles o serveis amb 
valor econòmic. 

6. No realitzar despeses supèrflues dels fons públics, i moderar els costos de 
transport i allotjament, ajustant-se a les dietes i indemnitzacions establertes 
per al personal funcionari i laboral. 

7. Si durant l’exercici de càrrecs electes s’ha de deliberar o votars sobre afers en 
els quals aquests es troben implicats directament o indirecta per interessos de 
tipus personal, faran pública aquesta col·lisió d’interessos i s’abstindran de 
deliberar o votar. 

8. L’exercici de les responsabilitats dels càrrecs electes de Reiniciem Canals és 
temporal; en conseqüència, per a garantir la renovació d’equips i idees,ens 
autolimitem en la continuïtat a dues legislatures consecutives. 

9. Una vegada cessat o esgotat el període màxim de càrrec electe, durant un 
període de dos anys, no s’accedirà a cap organisme públic o privat que s’haja 
supervisat o haja estat creat en virtut dels poders que el càrrec conferia. 

10.Les persones sotmeses al present Codi ètic, durant l’exercici del càrrec, faran 
pública cada any la declaració d’ingressos, béns i rendiments patrimonials. 
L’ocultació de dades comportaran violació del present Codi. 

11.Més enllà 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, es consideraran faltes ètiques en 
contravenció del present Codi: 

a) Usar informació privilegiada per a finalitats diferents de les pròpies del 
càrrec o d’interès personal. 

b) Afavorir els interessos del personal al seu càrrec, més enllà del criteri de 
mèrit i capacitat. 

c) No sotmetre’s a processos de control extern i de participació o 
d'informació ciutadana que garantisquen l’adequada transparència i 
control de l’activitat. 

12.Compromís de renúncia o cessament de forma immediata de tots els càrrecs, 
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, 
ja siga per interès propi o per afavorir terceres persones. De la mateixa 
manera, en casos d’acusació judicial per delictes de racisme, xenofòbia,  
violència de gènere, homofòbia, impagament de la pensió d’aliments o altres  
delictes contra els drets humans o els drets de les persones treballadores. 

Les persones sotasignats, assumeixen com a propi el programa polític de 
Reiniciem Canals, així com el conjunt de principis ètics recollits en aquest codi.


