
Codi ètic de la CUP Bellpuig 
 

1. Codi de pràctiques polítiques 
 
Tant els càrrecs públics com les persones que formem part de la CUP Bellpuig: 
 

• Treballarem per denunciar qualsevol conducta discriminatòria i promourem noves 
formes de relacionar-nos des del treball col·lectiu, el debat i el respecte. 

• Com a representats de la CUP Bellpuig no podem rebre regals o donacions monetàries 
de cap persona o institució. 

• No acceptarem tractes de favor de cap mena. 
• En cap cas farem ús d’informació privilegiada per a finalitats diferents de les pròpies 

del càrrec 
• En el supòsit que un membre de la CUP Bellpuig fos imputat per algun delicte, en un 

cas de corrupció, deixarà automàticament el seu càrrec orgànic i electe. 
• 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. 
 

2. Transparència, despeses i finances ètiques 
 

• Les qüestions relatives a calendari d’assemblees i actes seran públics i es podran 
consultar sempre que es vulgui. 

• Les qüestions de tresoreria seran públiques i es podran consultar sempre que es 
vulgui. 

• S’informarà de la tasca política del grup municipal mitjançant el butlletí mensual. 
• Els càrrecs electes, mentre duri el seu exercici, actualitzaran cada any la declaració de 

béns i la lliuraran a la CUP Bellpuig perquè la posi a disposició pública. 
• En cas que un càrrec electe hagi de deliberar o votar sobre afers en els quals s’hi trobi 

implicat directa o indirectament per interessos de tipus personal, faran pública aquesta 
col·lisió d’interessos i s’abstindrà de deliberar o votar. 

• En cap cas la CUP Bellpuig es finançarà amb crèdits o entitats bancaries. 
	  

• Utilitzarem de forma racional, respectuosa, coherent i transparent els recursos públics. 
I en aquest context, denunciarem qualsevol abús o pràctica no ètica que es detecti en 
l’exercici de les funcions institucionals d’altri. 

• Destinarem els excedents monetaris a promoure l’autoorganització i l’apoderament 
popular. 
	  

3. Les normes pel funcionament i retribucions dels càrrecs 
electes de la CUP de Bellpuig. 

 
 
- L'exercici de les responsabilitats dels càrrecs electes de la Cup de de Bellpuig és temporal. 
D'acord amb la idea que la política és un servei i no una professió, i per tal de garantir la 
renovació dels càrrecs, ens autolimitem la possibilitat de romandre com a càrrecs electes a un 
període màxim d'una legislatura. 
 



- En la mesura que l'assemblea de la Cup de Bellpuig cedeix la seva representativitat als 
càrrecs electes, la seva activitat política i la seva continuïtat queda subjecte a la voluntat de 
l'assemblea. L'acta de regidor o regidora serà retornada si així ho considera l'assemblea, en el 
moment en que aquesta ho decideixi. 
 
- Els càrrecs electes de la Cup de Bellpuig no rebran cap remuneració per la seva tasca 
política municipal. Només hi haurà la possibilitat de rebre alguna remuneració puntual en el 
cas que la càrrega de treball que hagi d'assumir algun dels càrrecs electes així ho determini. 
En aquest cas el càrrec electe presentarà la seva situació a l'assemblea local que decidirà, per 
consens,  quin és el nivell de retribució a rebre i durant quin període temporal. 
	  
- Els recursos econòmics que es puguin derivar de l'activitat política, perquè així ho 
determinin les normatives públiques existents, i després d'acomplir els requisits econòmics 
que determina la nostra organització,  s'esmerçaran en propostes de caire polític i social que 
redundin en el benefici de la col·lectivitat. Sempre d'acord amb l'acompliment de la 
normativa de despesa vigent. 


