
Proposta de CODI ÈTIC - CUP MANLLEU 

La totalitat de les persones que conformem la CUP Manlleu, així com aquelles que puguin obtenir 
representació en el seu nom a l'Ajuntament fruit del resultat d'unes eleccions municipals, estem al servei 
de l’Assemblea de la CUP Manlleu, de les propostes i compromisos exposats en el seu programa 
electoral i del present codi ètic. Són d'obligat compliment el programa electoral, el codi ètic i els acords de 
l'Assemblea, essent aquesta última el màxim òrgan decisori de la CUP. El seu incompliment suposarà la 
renúncia al càrrec i el seu cessament i l’Assemblea de la CUP Manlleu substituirà de forma immediata el 
càrrec per una altra persona membre de la llista electoral. 

 

1. TRANSPARÈNCIA 
Els càrrecs electes informaran de tots els temes municipals que es plantegin des de l’Ajuntament 
a l’Assemblea. També informarant al conjunt del veïnat i teixit associatiu de Manlleu a través del 
mecanismes informatius i participatius adients. 

 

2. LIMITACIÓ DE MANDATS 
Els regidors i regidores tindran mandats limitats a un màxim de dues legislatures consecutives. 
 

3. LIMITACIÓ DE SOUS 
Els càrrecs electes que temporalment no puguin exercir-se en la seva professió per ocupar 
càrrecs com Alcaldia o siguin regidors i regidores a l’equip de govern municipal a temps 
complert, mai sobrepassaran en 2’5 vegades el Salari Mínim Interprofessional l’assignació 
econòmica mensual que rebin del Pressupost Municipal. Per a la resta de càrrecs electes que 
ocupin càrrecs a temps parcial a l’equip de govern municipal, les assignacions econòmiques es 
faran en proporció al temps de dedicació i al límit d’assignació econòmica esmentat.  

Les representats que rebin diferents assistències per a l’activitat institucional aniran per despeses 
internes de la CUP Manlleu i per projectes socials. 
 

4. FUNCIÓ PÚBLICA 
Les persones no podran utilitzar mai recursos públics, ni fer ús d’informació privilegiada, per a 
finalitats personals, privades o lucratives. No acceptaran regals de cap persona, empresa i/o 
institució relacionada amb l’Ajuntament o altres institucions públiques. No accediran a cap 
organisme públic o privat que hagi estat supervisat o hagi estat creat en virtut dels poders que el 
càrrec conferia per un període de 8 anys, a comptabilitzar a partir de la finalització del seu 
mandat. 
 

5. SENSE DUPLICITATS 
Els regidors i regidores de la CUP no podran tenir duplicitat de càrrecs en les institucions ni en la 
mateixa organització. En cas de ser imprescindible (Consells Comarcals), si hi ha ingressos 
econòmics aquests es destinaran a projectes socials. 
 

6. SENSE CRÈDITS 
La CUP mantindrà la seva independència respecte els grups financers. No es sol·licitarà cap 
crèdit bancari per al finançament de la candidatura ni per a les campanyes electorals. Farà 
públic, anualment, els ingressos i despeses derivats de la seva activitat, el cost de la campanya 
electoral i la renda de les regidores i regidors de la CUP. 
 

7. DEMOCRÀCIA DIRECTA I PARTICIPATIVA 
La CUP vetllarà per tal d’afavorir mecanismes de democràcia directa, transparència i participació 
ciutadana, alhora que realitzarà referèndums per aquells temes de gran importància per a la 
població. 


