CODI ÈTIC
Participació democràtica
•

En la base del funcionament de FEM MONTMELÓ. Opció Municipal (en
endavant FEM) afavorirem la participació de tots els veïns i veïnes, tant si
som a l’oposició com al govern. Totes les opinions tenen cabuda i totes les
persones que formin part de l’assemblea gaudeixen de llibertat
d’expressió i de vot, tal i com recullen els nostres estatuts.

•

Les decisions sobre l’estructura i el funcionament hauran de ser debatudes
i votades en assemblea, un cop totes les persones participants hagin tingut
l’oportunitat d’expressar la seva opinió.

•

Treballarem per afavorir una major participació democràtica de la
ciutadania en totes les qüestions relacionades amb la política local que,
per la seva especial rellevància, pugin afectar els interessos generals de la
població. Amb aquesta finalitat fomentarà i potenciarà el debat ciutadà i, si
s’escau, la convocatòria de consultes obertes a tothom.

Transparència informativa
•

Els càrrecs electes de FEM informaran a l’Assemblea sobre tots els temes
relacionats amb la política municipal. Utilitzant els mitjans de comunicació
disponibles, informarà a la població sobre tots els afers relacionats amb la
política local dels quals en tingui coneixement.

•

En cas de formar part del govern municipal, un cop a l’any, es donarà
compte públicament a tota la ciutadania de Montmeló del nivell de
realització i del grau de desenvolupament del programa d’actuació
municipal.

Transparència econòmica

•

Les fonts de finançament provenen de les quotes aportades pels membres
de l’Assemblea, d’aportacions voluntàries de simpatitzants i de
subvencions públiques destinades a partits polítics a les quals es pugui
tenir dret.

•

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 les retribucions públicament acordades i aprovades pel
Ple municipal. FEM informarà anualment a la població sobre les
retribucions o dietes que rebin els seus càrrecs electes.

•

Els càrrecs electes no acceptaran regals de cap persona i/o institució o
empresa relacionada amb l’administració, considerant com a regal
qualsevol donació de diners o articles de valor monetari, favors o
descomptes.

Persones treballant al servei de la ciutadania
•

El present codi ètic implica per igual a tots els membres de FEM. Amb tot,
els càrrecs electes estan obligats a signar expressament l’acceptació del
present Codi així com el seu compromís de dimissió per infracció del
mateix.

•

Els càrrecs electes exerciran les seves responsabilitats d’acord amb els
continguts del programa electoral i al servei del conjunt de la ciutadania,
anteposant sempre els interessos de la ciutadania als personals, d’acord
amb els principis que defensa FEM.

•

El càrrecs electes gaudeixen de llibertat de vot davant del seu
posicionament polític en aquelles qüestions alienes a les línies d’actuació
municipal aprovades per l’assemblea o al programa electoral aprovat per
aquesta.

•

En l’exercici de les seves responsabilitats, els càrrecs electes fonamentaran
l’extensió de les seves propostes polítiques des del debat polític
respectuós, no permetent conductes amb escarni o calumnies entre càrrecs
ni ciutadans.

•

Els recursos públics que l’administració local posa al servei dels càrrecs
electes o dels grups polítics (automòbils, material d’oficina, instal·lacions,
equips d’informació o comunicació, viatges, dietes, etc.) mai no podran ser
utilitzats per a finalitats particulars ni diferents a les implícites del càrrec.

•

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

Conducta dels càrrecs electes
•

Els conflictes ètics o de conducta dels càrrecs electes seran traslladats a la
Comissió de Coordinació Ètica (CCE) que resoldrà d’acord al seu criteri,
prèvia informació dels conflictes plantejats davant l’Assemblea de FEM.

•

Si la CCE o l’Assemblea de FEM, si s’escau, considera convenient el
cessament d’una de les persones que es regeixen per aquest Codi Ètic, els
signataris adquireixen el compromís de dimitir de la condició de càrrec
electe.

•

Les persones sotasignats assumeixen com a propi el programa polític de
FEM així com el conjunt de principis ètics i de conducta recollits en aquest
codi.

•

Els/les sotasignats volen fer palès el seu compromís col·lectiu en la
defensa de l’interès general de la ciutadania i en la lleialtat al nostre
municipi, per damunt de qualsevol interès personal, privat o partidista i es
comprometen lliure i públicament a complir i vetllar perquè es respectin i
no siguin vulnerades les normes del següent Codi Ètic i de Conducta, i en
cas contrari a presentar la seva dimissió.

