CODI ÈTIC
CUP
POLÍTICA DE L’EABPRINCIPIS D’ACCIÓ

Les nostres càrrecs electes no podran tenir duplicitat de càrrecs en les institucions ni en la mateixa
organització. En cas de ser imprescindible, com en el
cas del Consell Comarcal o l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, els ingressos nets percebuts aniran destinats a projectes socials decidits per l’Assemblea.

SENSE PRIVILEGIS NI
AL
SERVEI
DEL
COL·LECTIU
PORTES GIRATÒRIES
Els nostres electes estan al servei de les propostes i Les càrrecs electes de l’EAB-CUP no faran servir mai
compromisos exposats en el seu programa electoral,
de l’Assemblea de l’EAB-CUP i del present codi ètic.
Forma part ‘aquest compromís l’obligat compliment
del programa electoral, dels acords de l’Assemblea i
d’aquest Codi Ètic. El seu incompliment suposarà la
renúncia al càrrec i el seu cessament i l’Assemblea de
l’EAB-CUP substituirà de forma immediata el càrrec per
una altra companya de la llista electoral.

TRANSPARÈNCIA I
PARTICIPACIÓ
Les càrrecs electes de l’EAB-CUP, a més de complir

amb l’Article 64 del Reglament Orgànic Municipal que
bliga a la declaració de béns, facilitaran a l’Assemblea,
a l’inici i al final del seu mandat, la declaració de béns
patrimonials i de renda. Aquesta informació serà pública.
Les nostres càrrecs electes han d’informar de tots
els temes municipals que es plantegin des de l’Ajuntament. Aquesta informació s’ha de transmetre tant a
l’Asssemblea, a través del mecanismes informatius i
participatius adients i accessibles, al conjunt del veïnat i teixit associatiu de Barberà.

MANDATS LIMITATS I NO
PROFESSIONALITZACIÓ DE
LA POLÍTICA
Les càrrecs electes de l’EAB-CUP, com a càrrecs polí-

tics temporals i al servei d’interessos col·lectius, no
exerciran més de dos mandats consecutius. Des
de la nostra assemblea entenem que cal apostar
per una política no personalista i no professional.

RETRIBUCIONS LIMITADES
I NO DUPLICITATS DE
CÀRRECS
La retribució neta de les càrrecs electes de l’EAB-CUP

en cas d’estar a l’oposició serà com a màxim el Salari
Mínim Interprofessional (SMI) i en cas d’entrar al govern serà com a màxim 2,5 vegades el SMI.

recursos públics ni l’ús d’informació privilegiada per a
finalitats personals, privades o lucratives. No acceptaran regals de cap persona, empresa i/o institució en
relació amb el seu càrrec.

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.
Els béns públics i municipals, siguin humans, materials, infraestructurals o econòmics, que estiguin
a l’Ajuntament o els posi a disposició de les nostres
càrrecs electeses de seran sempre utilitzats, exclusiva
i escrupolosament, per l’exercici adequat i normal de
l’acció política municipal. Les nostres càrrecs electes
no podran utilitzar mai aquests recursos, ni fer ús
d’informació privilegiada, per a finalitats personals,
privades o lucratives.

SENSE CRÈDITS BANCÀRIS.
BANCA ÈTICA I ECONOMIA
SOCIAL
No sol·licitarem cap crèdit bancari ni pel finançament

de la candidatura ni per les campanyes electorals.
Gestionarem tots els fons econòmics de l’EAB-CUP amb
banca ètica, i en mesura del possible, entitats d’economia social, solidària.

COL·LECTIVITAT, RESPECTE
I IGUALTAT ENTRE LES
PERSONES
Promourem noves formes de relacionar-nos des del

treball col·lectiu, el debat i el respecte. Treballarem per
denunciar i eliminar qualsevol conducta feixista, sexista, LGTBIfòbica i/o racista. No durem a terme acords
ni pactes electorals de cap mena amb formacions que
atemptin contra el principi bàsic d’igualtat entre les
persones.

Per més informació podeu trobar-nos a:
@eabCUP

@eabcup

telegram.me/CUPBarbera

@eabCUP

