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Codi Ètic i de Transparència 

Introducció 

Junts per Tortosa és un partit que serveix al progrés i a la millora de la qualitat 

de vida de Tortosa, que s’identifica i es compromet amb els problemes i les 

aspiracions dels tortosins i tortosines, que neix amb la voluntat d’esdevenir la 

suma de sensibilitats per treballar per la ciutat amb il·lusió i determinació.  

L’elaboració d’aquest Codi Ètic i de Transparència és fruit del compromís que es 

va adquirir al Congrés celebrat el 26 de febrer, deixant palesa la nostra voluntat 

amb la ciutat però també amb les persones, en la tasca de representació 

institucional a avançar en la regeneració democràtica com a eina essencial per 

recuperar la credibilitat en la política. 

Aquest compromís es materialitza estructurant el partit sobre els principis de 

l’ètica i la responsabilitat tant individual com col·lectiva, de la democràcia interna, 

de la participació, del foment de la igualtat d’oportunitats i de la disciplina en les 

decisions del partit. Aquestes pràctiques s’adrecen, per una banda, en la pròpia 

organització i a les persones que en són associades, però també pretén 

comprometre’s amb el conjunt de la societat. 

1. Disposicions generals 

1.1. Objecte i finalitat 

El Codi Ètic i de Transparència regula els principis bàsics i les línies d’actuació 

que han de garantir la credibilitat i honestedat dels representants polítics i alhora 

reforçar la confiança dels tortosins i tortosines en la gestió pública. 

Aquest codi ètic té la voluntat de regir les pautes de comportament públic que 

les persones vinculades a Junts per Tortosa han d’adoptar en la seva activitat 

així com establir les responsabilitats que se’n puguin derivar. 

Aquest Codi pren com a base normativa els estatuts del partit i tota la normativa 

interna que se’n deriva. El present text té la finalitat de complementar els 

documents esmentats. 

1.2. Àmbit subjectiu d’aplicació 

El Codi Ètic i de Transparència és d’aplicació a qualsevol persona militant o 

simpatitzant, als càrrecs orgànics o institucionals, al personal laboral així com a 

totes les persones designades a proposta del partit. Junts per Tortosa vetllarà 

per tal que els principis que fonamenten el present Codi regeixin en el si del 

mateix. 
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1.3. Compromisos. 

En el moment de firmar la butlleta de militant o simpatitzant s’assumeix el 

compromís d’acceptar i respectar el Codi Ètic i de Transparència. Aquelles 

persones militants o simpatitzants abans de l’aprovació d’aquest codi passen a 

contraure el mateix deure pel fet de llur entrada en vigor. 

2. Principis ètics 

Les persones subjectes a aquest Codi Ètic i de Transparència, en l’exercici de 

les seves funcions i competències que tinguin atribuïdes, es comprometen a 

actuar d’acord amb els valors i principis democràtics, però també d’acord amb 

els següents principis ètics: 

Honradesa i integritat. La credibilitat de la política es guanya de portes enfora 

però també de portes endins. Cal claredat, integritat, concisió, realisme, 

credibilitat, assumpció de responsabilitat i transparència perquè els tortosins i 

tortosines tinguin confiança en el partit, en els dirigents i en les institucions.  

Transparència. La transparència, l’ètica i la política són fonamentals per assolir 

la confiança de la ciutadania en els seus representants. El partit es compromet 

a garantir l’accés a la informació a les persones vinculades a Junts per Tortosa, 

però garantint la seguretat i la protecció de les dades a les quals es té accés. 

Retiment de comptes. Com a organització tenim vocació d’incidència a les 

institucions públiques, i fem nostre el compromís de retre comptes davant els 

seus militants i simpatitzants, però també dels ciutadans i ciutadanes. 

Corresponsabilitat. Les persones vinculades a Junts per Tortosa assumeixen 

el compromís d’assumpció de responsabilitats derivades de les seves 

actuacions. 

Igualtat i no discriminació. Respectar i defensar el principi d’igualtat de tracte 

en les relacions amb les persones. Junts per Tortosa evitarà qualsevol 

discriminació per raons de naixement, raça, sexe, opinió o qualsevol altra 

condició o circumstància personal o social. 

Imparcialitat i objectivitat. Abstrets de consideracions subjectives i prejudicis 

cal pensar en la presa de decisions des d’un punt de vista objectiu. 

Austeritat i eficiència. Ens comprometem a gestionar amb austeritat, eficiència, 

equilibri, formalitat i seriositat l’ús dels recursos i, de manera especial, dels 

recursos públics.  

Servei públic i compromís social. Junts per Tortosa entén el compromís polític 

des de l’òptica del servei públic. L’activitat política no pot tenir mai la voluntat de 

perseguir l’interès propi. 
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3. Normes de conducta 

3.1. Normes generals 

Junts per Tortosa referma el seu compromís com a formació política en l’objectiu 

de la regeneració democràtica en totes les seves vessants i, òbviament això 

comença pel seu funcionament intern. 

 Les persones vinculades al partit seran lleials al mateix; no exempta del 

lliure exercici de la crítica i la lliure expressió de les pròpies opinions. 

 Si són coneixedors de males pràctiques en el si del partit, han de revelar-

ho als òrgans competents. 

 Les persones vinculades al partit han de retre comptes de les seves 

actuacions i, si fos el cas, n’assumiran les conseqüències. 

 Tota persona vinculada a Junts per Tortosa que es vegi afectada per una 

resolució judicial com a persona investigada en un procediment penal per 

fets relacionats amb delictes de corrupció o qualsevol altre delicte greu, 

donarà compte de forma immediata de les actuacions i delictes pels quals 

està sent investigat a la Comissió Executiva, a fi que aquests òrgans 

puguin analitzar el cas. 

En cas de sentència ferma condemnatòria la seva vinculació al partit 

quedarà en suspens i haurà de posar a disposició de la Comissió 

Executiva Nacional els seus càrrecs interns i institucionals. En cas 

contrari seran suspeses cautelarment dels seus drets de militants o 

simpatitzants i cessats, encara que sigui provisionalment, de totes les 

seves funcions i responsabilitats. 

En el cas que aquestes persones resultessin absoltes per sentència ferma 

dels delictes que se’ls hi imputaven, el partit es compromet a adoptar les 

mesures necessàries per restablir el seu bon nom i el seu honor. 

 Es responsabilitzarà de l’opinió personal als mitjans de comunicació i 

xarxes socials. No es podrà fer passar parers propis per posicionaments 

del partit ni parlar en nom del mateix sense consentiment i caldrà rectificar 

si la informació que s’ha transmès no s’adequa a la realitat. 

 Les persones vinculades al partit avaluaran els possibles conflictes 

d’interessos que puguin generar-se amb l’acceptació d’una 

responsabilitat pública i/o dins del partit. 
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3.2. De les persones vinculades al partit amb responsabilitats 

institucionals 

 Les administracions són entitats al servei de la ciutadania. Cal determinar 

les accions sempre en funció de l‘interès general. 

 Les persones vinculades al partit amb responsabilitats executives tenen 

el deure de retre comptes de la seva activitat, informant de manera 

transparent les seves accions i actuacions. 

 Han de vetllar pel bon ús dels béns públics i no podran beneficiar-se del 

càrrec per tenir privilegis a títol personal, familiar o de partit. 

 Han de ser especialment curosos i austers amb la gestió i administració 

dels recursos públics. 

 A l’hora de prendre decisions rellevants, caldrà que consultin tots els 

actors implicats i s’assessorin. 

 No influiran en l'agilitació o resolució de cap tràmit o procediment 

administratiu sense una causa justa i, en cap cas, quan això comporti un 

privilegi en benefici propi o del seu entorn. 

 No acceptaran, rebran o sol·licitaran regals que sobrepassin els usos 

habituals, socials o de cortesia a entitats o persones. 

 En el traspàs de competències, prevaldrà la transparència, l’esperit de 

col·laboració i l’eficiència. 

 Hauran d’exercir d’altaveu del partit a les institucions, transmetent el 

missatge del mateix i implementar-lo en la mesura del possible.  

3.4. De la Comissió Executiva  

 Els membres de la Comissió Executiva defensaran, com a membres d’un 

òrgan col·legiat, les decisions i postures preses pel conjunt. 

 Hauran de retre comptes en la forma que preveuen els Estatuts del partit. 

3.5. Sistema de retribucions 

Les persones que ostentin un càrrec públic vinculat al partit, tenen l’obligació de 

contribuir al sosteniment de les finances del partit, en proporció als seus 

ingressos, d’acord amb els barems fixats del partit, o el que reglamentàriament 

es pugui aprovar. 
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4. Sistemes de seguiment i avaluació 

4.1. Temporalitat i control de compliment d’aquest Codi  

El present Codi transcendeix del període temporal d’un mandat i pot ser objecte 

de revisió periòdica per adaptar-se a nous requeriments del partit i del context 

polític i social. La Comissió Executiva és l’òrgan encarregat d’avaluar l’aplicació 

d’aquest Codi així com de proposar les corresponents millores. 

Tots els associats poden recórrer a la Defensora del Militant per sotmetre a 

consulta els dubtes sobre les implicacions ètiques d’algun fet o decisió que 

afectin el partit. 

4.2. Règim sancionador 

Aquest Codi s’equipara al rang legal dels Estatuts i implica que el seu 

incompliment serà sancionat d’acord amb el règim disciplinari regulat als 

Estatuts del partit. 

Disposició final 

Sobre l’entrada en vigor d’aquest Codi 

Aquest Codi entrarà en vigor un cop aprovat per la Comissió Executiva amb una 

majoria de 2/3 parts i ratificat en Assemblea General.  

 


