
CODI ÈTIC

MANDATS LIMITATS. NO DUPLICITATS DE CÀRRECS 
Tindrem mandats limitats a un màxim de dues legislatures consecutives i no duplicarem els 
càrrecs a les institucions ni a la mateixa organització (excepte casos com el consell comarcal 
en què és imprescindible aquesta duplicitat). 

RETRIBUCIONS LIMITADES 
La retribució neta dels regidors i regidores de la CUP Torelló- Som Poble en cap cas superarà
2,5 vegades el Salari Mínim Interprofessional en cas de dedicació exlcusiva. 

SENSE CRÈDITS BANCÀRIS. AMB 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 la CUP Torelló- Som Poble, en la mesura 
del possible, mitjançant entitats d’economia social, solidària o cooperatives de crèdit. 

SOSTENIBLES 
Prioritzarem fer servir mitjans de transport sostenible i transport públic i/o col·lectiu en 
l’exercici de les nostres funcions sempre que sigui possible. 

SENSE PRIVILEGIS 
Els càrrecs electes no faran servir mai 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 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 4 anys, a comptabilitzar a partir de la finalització del 
seu mandat. 

AL SERVEI DEL POBLE 
Els càrrecs electes 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. 

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 sexista, homòfoba 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. 

TRANSPARENTS 
Els càrrecs electes informaran al conjunt de la ciutadania i del teixit associatiu de Torelló de 
tots els temes municipals que es plantegin a l’Ajuntament, a través de mecanismes 
informatius i participatius. 


