Manar obeint.
Compromisos

Tota l’assemblea de la Crida per Lleida assumim el nostre compromís
polític amb els objectius i principis de la candidatura consensuats per
la pròpia assemblea en el nostre programa, sota els eixos d’economia
social, feminisme, LGTBI, antiracisme, antifeixisme, ecologisme i
urbanisme al servei de la ciutadania, participació i democràcia directa, cultura i educació i defensa de la República catalana. Al mateix
temps ens comprometem amb la transparència, l’assemblearisme,
l’ètica i les cures en el si de la candidatura, des de la pràctica feminista
i la presa de decisions horitzontal i de baix cap dalt.
Al mateix temps entenem que l’empoderament de la ciutadania comença per la fiscalització constant dels seus representants i amb la
clara intenció d’anar més enllà de l’estricte compliment de la legislació
vigent, i per això els nostres càrrecs electes i personal alliberat de
l’organització retribuïts amb recursos públics ens comprometem,
lliure i públicament, a complir i vetllar perquè es respectin i no siguin
vulnerades les normes del següent Codi Ètic.
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ASSEMBLEARISME
Tota la militància es deu a l’assemblea, al respecte als companys i les
companyes, a les bones pràctiques feministes i al treball pel consens
des de l’estima i les cures.
Els càrrecs electes i persones alliberades de la Crida per Lleida, durant
la campanya electoral i posteriorment en l’exercici dels seus càrrecs,
elevaran els debats i decisions preses en l’assemblea, fonamentades en
l’argumentació i el debat polític, als òrgans institucionals pertinents.

RESPONSABILITATS
Els càrrecs electes i persones alliberades de la Crida per Lleida exerciran les seves responsabilitats d’acord als 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
la Crida per Lleida.
Les persones militants adquireixen en cada moment el nivell de
compromís que poden i volen assumir i s’ofereixen suport mutu per
a que les cures familiars i personals no impedeixin la participació.
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HONESTEDAT
Sota la base del compromís, l’honestedat i la transparència, per a
facilitar el seguiment del programa electoral, es donarà compte a
l’assemblea de la Crida per Lleida del seu nivell de realització i del
grau de desenvolupament.
També els grups de treball i comissions conformades per militants donaran compte del seu treball i propostes a elevar sempre a l’assemblea.

RESPECTE ALS RECURSOS PÚBLICS
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. Igualment,
els càrrecs electes i persones alliberades de la Crida per Lleida, i per
extensió als seus familiars, no acceptaran regals de cap persona i/o
institució o empresa d’àmbit privat per la seva condició de càrrecs
electes, susceptible de ser considerat com a suborn, o amb l’objectiu
d’originar una contraprestació, o un canvi de posicionament polític
o s’origini amb la voluntat de fer favoritisme. En tots els casos se’n
donarà compte a l’assemblea de la Crida per Lleida. Es considera com
a regal qualsevol donació de diners o articles de valor monetari,
favors, descomptes i préstecs.

RETRIBUCIÓ ÈTICA
La responsabilitat dels càrrecs electes i persones alliberades de la
Crida per Lleida, s’entén com una responsabilitat pública de servei a
la ciutadania justament retribuïda, sense cap finalitat de lucre més
enllà de la retribució de la feina feta. Per la qual cosa, les nostres
electes i alliberades no superaran el límit de 2 cops i mig del salari
mínim interprofessional dietes incloses, excepte aquelles despeses
extraordinàries que, posteriors a un acord explícit de l’assemblea,
es considerin adequades. En cas de tenir persones a càrrec podrà
ser superior sense arribar en cap cas a superar en més d’un 20%
l’anterior límit salarial. Aquests límits venen referits a la retribució
procedent de la institució i per una jornada sencera (dedicació exclusiva), cas en que no s’accedirà a una segona ocupació fora de la
Paeria. En cas de jornada parcial (dedicació parcial o assistències a
plens i comissions) els límits operaran sobre el sou institucional de
forma proporcional al temps esmerçat en la institució i sempre sota
el criteri de no anar-se a enriquir a la institució. L’excedent salarial,
en cas d’haver-ne, es lliurarà a favor del projecte de la Crida.
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INCOMPATIBILITATS
Si durant l’exercici de càrrecs electes i de qualsevol persona de la
Crida per Lleida que formi part de grups o comissions municipals
han de deliberar o votar, sobre afers en els quals s’hi troben implicats directament o indirectament per interessos de tipus personal, faran pública aquesta col·lisió d’interessos i s’abstindran
de deliberar i votar.

RENOVACIÓ
L’exercici de les responsabilitats dels càrrecs electes i persones
alliberades de la Crida per Lleida és temporal; en conseqüència,
per a garantir la necessària renovació d’equips i d’idees ens autolimitem en la continuïtat consecutiva dels mandats a un màxim
de 1 mandat. En la següent legislatura, la persona que abandona
el càrrec o plaça remunerada no podrà assumir cap altre càrrec o
plaça remunerada.

AUTOLIMITACIÓ
Un cop cessat o esgotat el període màxim de càrrec electe o d’alliberament remunerat de personal de la Crida per Lleida, durant un
període de dos anys, no s’accedirà a cap organisme públic o privat el
qual s’hagi supervisat, o hagi estat creat en virtut dels poders que el
càrrec conferia sempre i quan no hi hagués treballat anteriorment.
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TRANSPARÈNCIA
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) L’ús d’informació privilegiada
per a finalitats diferents de les pròpies del càrrec o d’interès personal.
b) L’afavoriment dels interessos propis del personal al seu càrrec
més enllà del criteri de mèrit i capacitat. c) El no sotmetre’s a processos de control extern i de participació o d’informació ciutadana
que garanteixin l’adequada transparència i control de l’activitat.
d) La no assistència continuada a les assemblees tant ordinàries
com extraordinàries. e) El no complir amb el compromís de transparència i rendir comptes al llarg i al final de la seva activitat com
a representant. f) No votar en els corresponent òrgans en que es
participi, en el sentit expressat per l’assemblea de la Crida per Lleida
quan aquesta hagi pres un acord. G) Els comportaments masclistes,
xenòfobs o en general discriminatoris o les manques de respecte a
la resta de la militància.

DECLARACIÓ
Les persones sotmeses al present Codi Ètic, durant l’exercici del càrrec electe, lliuraran a l’assemblea de la Crida per Lleida cada any la
declaració de béns, aquesta la posarà a disposició pública si ho creu
convenient. La no declaració o l’ocultació de dades comportaran
violació del present Codi.

CRITERI
Els conflictes ètics o de conducta dels signants d’aquest codi ètic,
seran traslladats a la Comissió Ètica, que proposarà una solució a
l’Assemblea de l’organització, la qual resoldrà d’acord al seu criteri i
de conformitat a aquest codi. Si l’Assemblea de l’organització considera convenient el cessament d’una de les persones que es regeixen
per aquest Codi Ètic, aquest adquireix el compromís de dimitir de la
seva condició de càrrec electe o d’assalariat. Quan la contravenció
del Codi provingui d’una persona militant, així mateix assumirà
el compromís d’acatar les mesures ètiques que siguin adoptades
inclosa la seva separació de la Crida.

L

PROPI
Les persones sotasignades, assumeixen com a propi el programa
polític de la Candidatura de Crida per Lleida, així com el conjunt de
principis ètics recollits en aquest codi.

Cuidem-nos!

La Crida per Lleida és un projecte assembleari,
obert i transparent. Una candidatura que aglutina persones de l’esquerra social, independentista
i transformadora, que treballem per construir
un nou model de ciutat. Una Lleida que se sumi
a la revolta democràtica catalana i faci passes
decidides cap a la República. Una Lleida que posi
la vida al centre, amb serveis públics municipalitzats, economia social, mobilitat i urbanisme
al servei de les persones, i cap a la construcció
de sobiranies (econòmica, energètica, alimentària..). Una Lleida feminista que combati el patriarcat i planti cara al feixisme, per una ciutat
diversa i igualitària, de tots i totes. Una Lleida
compromesa amb el seu entorn d’Horta i amb el
futur del planeta. Una Lleida que dugui la cultura
i l’educació a les venes com a únics garants d’una
societat millor i que es pensa a ella mateixa. Una
Lleida amb memòria, viva i participativa, que
prengui partit!
Entenem la política com un servei públic i els
nostres càrrecs electes com l’enllaç del carrer a
la Paeria, un pas per la política fet des de baix i
sense privilegis. Ens comprometem amb aquest
codi ètic a lluitar, cada persona des del seu grau
de compromís i participació, per a fer possible
aquest treball de repensar la ciutat i transformar-la, i ho volem fer des de l’ètica, la transparència, l’assemblearisme, el feminisme i les cures.
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