
!
CODI ÈTIC 
GUANYEM CORNELLÀ-CRIDA PER CORNELLÀ !
Considerem essencial que les persones que conformen la candidatura i els seus càrrecs 
institucionals i col·laboradors tinguin un compromís ètic coherent amb allò que 
representem i volem ser. 

Volem fer política des del compromís ètic de representar propostes que lluiten per 
afavorir polítiques basades en la radicalitat democràtica de l’ajuntament, i que 
afavoreixin la recuperació de la institució per part de la ciutadania amb una aposta clara 
per la ruptura amb el sistema social, polític i econòmic actual. 

En conseqüència, adoptem els següents principis de codi ètic, que els nostres regidors i 
col·laboradors signaran i assumiran com a propis: 

1. Ens dotem d’un sistema de revocabilitat dels nostres regidors basat en els principis 
democràtics i de ruptura de Guanyem Cornellà-Crida per Cornellà. Exigim la 
signatura pública de renúncia dels nostres regidors en el cas d’execució del procés 
de revocabilitat. 

2. El finançament de la candidatura serà fruit exclusivament de la nostra activitat i de 
les aportacions dels seus membres. No sol·licitarem ni acceptarem en cap cas ajut 
econòmic a bancs ni a empreses. 

3. Tota participació a Guanyem Cornellà-Crida per Cornellà és personal, voluntària i 
sense compensació econòmica de cap tipus. 

4. Els nostres regidors guiaran la seva actuació institucional amb els mandats de 
l’assemblea de Guanyem Cornellà-Crida per Cornellà. Seran la veu i l’actuació de la 
candidatura en la institució. 

5. Respectarem els principis d’igualtat de gènere en la confecció de la llista electoral. 

6. Els nostres regidors estaran un màxim de dos mandats com a càrrecs electes. 

7. Els nostres regidors i col·laboradors tindran uns ingressos bruts de com a màxim tres 
vegades el Salari Mínim Interprofessional. En tot cas, els ingressos definitius 
s’aprovaran en Assemblea General tenint en compte la dedicació i la situació 
personal de cadascun dels regidors i col·laboradors. 

8. Els nostres regidors i col·laboradors faran públics, periòdicament, els seus ingressos 
i patrimoni. 

9. Rebutgem la duplicitat de càrrecs. Els nostres regidors només podran assumir un 
altre càrrec quan per fer-ho sigui indispensable la condició de regidor. 

10. L’exercici d’un càrrec públic amb dedicació plena serà incompatible amb l’exercici 
d’altres activitats retrubuïdes, excepte quan així ho aprovi l’Assemblea General.


