
La Crida per Sabadell presenta aquest Codi Ètic, un compromís de tots i totes les seves membres a dur a terme l’activitat 
política basada en l’honestedat, l’ètica, el rigor i la transparència.  Totes les persones que actuen en nom de la Crida o  
en representació dels i les seves membres, tant per actuacions remunerades o no, cal que el respectin i el compleixin.

Complir-lo és part de la responsabilitat de cadascú. Considerem indispensable que tots i totes puguem confiar en totes 
i cadascuna de les persones que integrem la Crida per Sabadell, de manera que estiguin sempre presents el respecte 
i el compromís amb la comunitat per sobre de qualsevol altre valor. I aquest document així ho ratifica.

En el supòsit que es doni una vulneració d’aquest Codi Ètic, la Mesa nomenarà una Comissió de Codi Ètic perquè tracti 
la vulneració detectada. Aquesta comissió valorarà els fets i farà una proposta de resolució a la Mesa. La Mesa haurà 
de convocar una Assemblea General Extraordinària de la Crida per Sabadell per debatre la proposta de la comissió 
de Codi Ètic i prendre la decisió consensuada que es consideri més oportuna.

Totes les persones de la Crida amb representació orgànica o institucional hauran de signar prèviament aquest Codi 
ètic i de conducta.
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1. 
CODI DE PRÀCTIQUES POLÍTIQUES

Tant els càrrecs públics com les persones que formem part de la Crida per Sabadell:

a) Treballarem per denunciar i eliminar qualsevol conducta sexista, homòfoba i/o racista, i promourem noves for-
mes de relacionar-nos des del treball col·lectiu, el debat i el respecte.

b) Com a representants de la Crida no podem rebre regals o donacions monetàries de cap persona o institució. En 
l’hipotètic cas que això passi, es valorarà si cal fer denúncia pública. Si els diners o regals han arribat per voluntat 
aliena a la nostra, hauran de ser retornats.

c) No acceptarem tractes de favor de cap mena.

d) En el cas d’invitacions, convits a  fòrums o a actes d’institucions privades, sempre que sigui possible, caldrà que 
aquests incloguin cost d’assistència o cobert.

e) En cap cas farem ús d’informació privilegiada per a finalitats diferents de les pròpies del càrrec.

f) En el supòsit que un membre de la Crida fos imputat per algun delicte en un cas de corrupció deixarà automàti-
cament el seu càrrec orgànic o electe.

g) Els recursos públics, tant econòmics com materials (mòbils, portàtils,...), que l’administració posi al servei dels 
càrrecs electes i de confiança no seran utilitzats per a finalitats particulars ni diferents a les autoritzades. 

h) Els càrrecs electes i de confiança prioritzaran l’ús del transport públic i/o col·lectiu en l’exercici de les seves 
funcions, sempre que sigui possible.

i) Els càrrecs electes i de confiança exerciran les seves responsabilitats d’acord amb els continguts del programa 
electoral de la candidatura i al servei del conjunt de la ciutadania, més enllà dels interessos personals o sectorials.
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2. 
TRANSPARÈNCIA, DESPESES I FINANCES ÈTIQUES

2.1. Transparència

a) Les qüestions relatives a calendari de reunions i actes seran públics i es podran consultar sempre que es vulgui.

b) Les qüestions de tresoreria seran públiques i semestralment s’informarà a l’assemblea dels ingressos i despeses 
generades per la Crida. 

c) S’informarà de la tasca política del grup municipal mitjantçant un butlletí anual.

d) Caldrà que tots els càrrecs electes, els de lliure designació i els adherits i adherides a la Crida informem també 
públicament de totes les dades que estiguin al nostre abast per l’elaboració d’auditories ciutadanes.

e) Els càrrecs electes, mentre duri el seu exercici, actualitzaran cada any la declaració de béns i la lliuraran a La 
Crida per Sabadell perquè la posi a disposició pública. 

f) Si durant l’exercici com a càrrecs electes i de confiança han de deliberar o votar sobre afers en els quals s’hi tro-
ben implicats o implicades directa o indirectament per interessos de tipus personal, faran pública aquesta col·lisió 
d’interessos i s’abstindran de deliberar o votar.

2.2. Finançament i despeses

a) Gestionarem tots els fons econòmics de la Crida per Sabadell, en la mesura del possible, mitjançant entitats 
d’economia social, solidària o cooperatives de crèdit.  En cap cas la Crida per Sabadell es finançarà amb crèdits 
o entitats bancàries. 

b) Les persones que resultin electes i de lliure designació, com a mínim mentre duri el seu càrrec, hauran de procu-
rar que el cobrament de les retribucions per aquest càrrec es gestionin en comptes corrent d’aquest tipus d’entitats. 

c) Gestionarem totes les despeses de “campanya” o “estructura”, provisió de béns, materials o serveis, mitjançant 
l’economia cooperativa, de proximitat i respectuosa amb el medi ambient, o bé, de la pròpia autogestió, en la 
mesura de lo possible.

d) Usarem de forma racional, respectuosa, coherent i transparent els recursos públics. I en aquest context, denunci-
arem qualsevol abús o pràctica no ètica que es detecti en l’exercici de les funcions institucionals d’altri.

e) Destinarem els excedents o les possibles dietes, íntegrament, a promoure l’autoorganització i l’apoderament 
popular, sense absorbir els moviments i les lluites en la dinàmica institucionals. 
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3. 
REAPROPIACIÓ COL·LECTIVA I POPULAR 
DE L’ACCIÓ POLÍTICA INSTITUCIONAL

3.1. Càrrecs i mandats

a) L’exercici de les responsabilitats dels càrrecs electes i de confiança de la Crida per Sabadell és temporal; en con-
seqüència, per tal de garantir la necessària renovació d’equips i d’idees, i d’acord amb la premissa que la política 
és un servei i no una professió, ens autolimitem en la continuïtat dels mandats en un període màxim de 8 anys a 
comptar des de l’accés al càrrec. 

b) El càrrec electe municipal no podrà ser compatible amb altres càrrecs polítics remunerats no relacionats amb 
l’àmbit municipal.

c) Un cop cessat o esgotat el període màxim d’un càrrec, en el període de dos anys posteriors, el càrrec electe que 
ja ha plegat, no podrà accedir 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.

d) Els càrrecs electes i de confiança de la Crida per Sabadell estaran sotmesos a processos de control extern i de 
participació o d’informació ciutadana que garanteixin l’adequada transparència i control de l’activitat.

f) En la mesura que l’assemblea cedeix la seva representativitat als càrrecs electes, la seva activitat política i la seva 
continuïtat queda subjecte a la voluntat de l’assemblea. L’acta de regidor o regidora serà retornada, si així ho con-
sidera l’assemblea de la candidatura, en el moment que aquesta ho decideixi.

3.2. Retribució per funcions de representació política i tècniques de lliure designació

a)  Pel que fa a la  retribució dels càrrecs de representació,  ha de prevaldre un criteri de representativitat social 
equitativa a les condicions materials de la majoria de la població i classes populars, i cal que alhora sigui una 
retribució digna i suficient.

b) La retribució neta dels i les alliberades, fora de l’àmbit institucional, de la Crida, en cap cas serà superior a 2,5 
vegades el SMI.

c) La retribució neta dels i les regidores que tinguin dedicació exclusiva o parcial, en cap cas serà superior a 2,5 
vegades el SMI.

d) La retribució per assistència dels i les regidores en cap cas serà superior a 2,5 vegades el SMI.
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