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14. CODI D'ÈTICA PER ALS PARTITS POLÍTICS i ELS REGIDORS i LES REGIDORES 

DE L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA. 

Data última modificació: 28 de Setembre de 2017. 

 

Les transgressions ètiques en la funció pública i en la política causen un greu dany a la 

democràcia i generen desconfiança i rebuig per part de la ciutadania. Per això, en la lluita contra la 

corrupció, les persones que han nascut, viuen i/o treballen a Simat de la Valldigna han de 

comprometre’s davant de tots els veïns i veïnes a elegir persones íntegres i decents com a 

representants en els llocs d'elecció popular. 

Aquest compromís hauria de ser referendat per cadascun dels partits amb representació a la 

Corporació Local de Simat, per a posteriorment, assabentar tots els veïns i veïnes dels requisits 

ètics, compromisos i incompatibilitats a què han de sotmetre's tots els aspirants a ocupar llocs 

públics. 

El present Codi no pretén cobrir totes les situacions possibles que puguen sorgir en el 

compliment de les responsabilitats públiques, però fins i tot en les circumstàncies no contemplades, 

les autoritats municipals han de comportar-se d'acord amb l'esperit d'aquest Codi per tal d’exercir 

llurs càrrecs amb dedicació, decència, austeritat, honradesa, prudència, eficiència i respecte al 

poble. 

Algunes persones pensen que la política “és l'art de fer el bé” i, en l'exercici dels càrrecs públics, 

els regidors i regidores electes han de guiar-se sempre per eixa definició i pel compromís de ser 

lleials als ciutadans i ciutadanes per damunt de qualsevol altre interès, perquè al capdavall no són 

més que administradors d'un poder que aquests ciutadans i ciutadanes han delegat temporalment. 

A més a més, els membres de la Corporació Local assumeixen puntualment els compromisos 

següents: 

• ser eficients en l'ús del temps que estiguen dedicats a les labors municipals; 

• actuar amb honradesa i garantir el millor aprofitament dels recursos públics; 

• no utilitzar per a benefici personal o de persones pròximes la informació a la qual es tinga 

accés en l'exercici del càrrec; 

• i rebutjar tota discriminació política, religiosa, racial, de gènere, econòmica, social o de 

qualsevol altre tipus. 

Fidels als ideals de participació i transparència, recollits en el Reglament de Participació 

Ciutadana aprovat per aquest Ajuntament (BOP del 15 de maig del 2006), els membres de la 

Corporació Local mantindran una particular atenció a consultar els grups representatius de la 

societat civil les iniciatives o propostes que, per la seua naturalesa, puguen ser enriquides amb el 

criteri de sectors específics de la ciutadania. 

Per tot això, els regidors i les regidores de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna es 

comprometen amb la seua firma a respectar i complir aquest Codi d’Ètica, i a donar-ne compte 

davant dels ciutadans i ciutadanes en els casos d'incompliment de les seues normes o trencament 

dels principis que el sustenten, els quals, de manera no exhaustiva, s’enumeren tot seguit: 

1. Dedicació al càrrec: 

Els subscrits, regidors i regidores de l'Ajuntament de Simat, es comprometen a no participar, 

professionalment o personalment, en activitats de les quals poguera resultar algun tipus de conflicte 
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d'interessos entre l'activitat a realitzar i les obligacions pròpies del càrrec que exerceixen a 

l'Ajuntament. 

2. Compromís contra la corrupció: 

La integritat dels polítics i la seua independència dels poders econòmics són condició 

fonamental per a la consolidació de la cultura democràtica i per al desplegament de polítiques 

transformadores. 

Els regidors i regidores de l’Ajuntament de Simat es comprometen a desenvolupar un paper 

actiu contra l’especulació urbanística, el tràfic d’influències, les malversacions de recursos públics 

o privats, la degradació del medi ambient del territori i qualsevol forma de corrupció privada o 

pública. En aquest sentit, els grups representats en la Corporació s’adhereixen al Pacte Democràtic 

contra la Corrupció signat a Madrid en abril de 2007, entre d’altres partit, per Izquierda Unida-

Iniciativa per Catalunya-Els Verds, Esquerra Republicana de Catalunya, el Partido Socialista 

Obrero Español i el Partido Popular. 

3. Transfuguisme: 

Tot i que la titularitat personal de l’escó municipal o parlamentari ha rebut cobertura jurídica 

gràcies a diverses sentències del Tribunal Constitucional, els regidors i regidores de l’Ajuntament 

de Simat de la Valldigna entenem que el transfuguisme és una pràctica perjudicial per a la 

governabilitat dels municipis, un frau a l’electorat que, a més a més, crea una crisi de la 

representativitat, diverses disfuncions les quals, en el cas de no actuar-hi, poden instal·lar-se de 

forma endèmica en la vida pública. 

Definim el trànsfuga com el càrrec electe que s’integra en un grup municipal distint al que li ha 

donat suport electoral amb la finalitat de variar o no la majoria municipal, o que tot i conservar 

l’acta de regidor per la formació política que s’ha presentat, ha estat apartat o expulsat per decisió 

dels òrgans competents del mateix partit. 

La Corporació Local estudiarà o consultarà la possibilitat legal d’apartar els regidors o regidores 

trànsfugues mitjançant llur adscripció a la figura de «no inscrits», amb la finalitat que no puguen 

percebre o beneficiar-se dels recursos econòmics i materials posats a disposició dels grups 

municipals. 

4. Viatges a l'exterior: 

Els regidors i les regidores de l'Ajuntament de Simat no faran servir el càrrec per adquirir 

privilegis, ni podran desplaçar-se fora del terme municipal a costa dels fons públics, excepte en els 

casos indispensables i sempre que el Plenari Municipal, o si s’escau, l’òrgan competent, ho aprove 

amb el vot favorable d’almenys dos terços dels seus membres. En tot cas, sempre s'haurà de 

presentar un informe al Plenari Municipal sobre l’objecte i els resultats del viatge o desplaçament i 

la liquidació de despeses que haja generat. En l’esmentat informe ha de constar la signatura de 

l’alcalde o alcaldessa, el tresorer/a i la persona o persones desplaçades. 

5. Despeses telefòniques: 

Els regidors i les regidores de l'Ajuntament de Simat no cobraran per despeses telefòniques cap 

quantitat no justificada, i en tot cas, usaran el servei telefònic municipal només per a activitats 

pròpies de la seua labor com a regidor/a, i en cap cas per a assumptes personals. 
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6. Ús de material fungible, informàtic i reprogràfic: 

Els representants polítics electes que formen part de la Corporació Local podran accedir a l’ús 

de material informàtic i reprogràfic per a desenvolupar de la millor manera possible les seues 

funcions com a servidors públics. Amb aquesta finalitat, disposaran d’ordinador, impressora i dret a 

correu electrònic amb una clau de pas (password) que facilitarà el secretari o secretària de 

l’Ajuntament. 

Tampoc podran els regidors/res de l'Ajuntament de Simat utilitzar cap tipus de material fungible 

o equips d'oficina per a ús distint al del compliment de les labors municipals. 

7. Transport intern: 

Els regidors i les regidores de l'Ajuntament de Simat no utilitzaran vehicles ni xofers de 

l'Ajuntament per a ús personal. Només s'usaran en aquells casos en què siga estrictament necessari 

per al compliment d'alguna comissió o diligència pròpia del càrrec. 

8. Celebracions i festes: 

Els regidors i les regidores de l'Ajuntament de Simat, llevat que ho aprove el Plenari amb 

almenys dos terços dels vots, no efectuaran despeses a compte del pressupost municipal en actes 

festius o d’índole semblant. Tanmateix, quan participen en algun esdeveniment d'aquest tipus, 

ordenaran a l'òrgan respectiu dins de l'Ajuntament aplicar la deducció corresponent en la seua 

assignació econòmica mensual, o en cas de no tindre’n, ho pagaran del seus propis diners. 

En qualsevol cas, únicament els actes institucionals de caràcter públic i oberts als ciutadans i les 

ciutadanes podran ser costejats pel pressupost municipal, sempre amb el coneixement i la 

corresponent aprovació del Plenari o l’òrgan competent. 

9. Representació en actes religiosos: 

Ni el titular de l’alcaldia ni cap altre membre de la Corporació Local podrà assistir, en qualitat 

d’autoritats, a actes o manifestacions públiques de caràcter religiós (misses, processons, etc.), 

d’acord amb el principi d’aconfessionalitat que dicta la Constitució espanyola. 

10. Regals i altres abusos: 

Els regidors i les regidores de l'Ajuntament de Simat no acceptaran, en la seua condició de 

servidors públics, regals o donacions de cap tipus o valor, provinents del sector privat, ni 

d'institucions públiques. Els regals oferts pels funcionaris públics d'altres institucions, organismes 

oficials o països hauran de ser lliurats a l'Ajuntament a tot estirar un mes després d’haver-los rebuts. 

Tampoc gastaran recursos públics en regals, targetes, records, esqueles o un altre tipus de 

manifestacions semblants, llevat que el Plenari ho acorde en les mateixes condicions anteriorment 

expressades. 

11. Programa de Govern: 
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En totes les actuacions i votacions de projectes, els regidors i les regidores de l'Ajuntament de 

Simat hauran de guiar-se per allò que s'ha presentat als ciutadans i les ciutadanes en els programes 

electorals amb què cada partit va concórrer a les eleccions, els alineaments conceptuals dels 

mateixos i pel present Codi d'Ètica. Els principis esbossats han de ser respectats i són d'acatament 

obligatori. 

12. Compliment amb les seues obligacions: 

Els regidors i les regidores exerciran els càrrecs de manera que dignifiquen tant l'Ajuntament 

com el propi municipi, i els exerciran amb estricte respecte i afecció a les funcions establertes en la 

legislació vigent i els seus reglaments. 

A més a més, combatran el tràfic d'influències, el clientelisme polític i la utilització de recursos 

públics per a afavorir interessos polítics, personals o econòmics. 

No s’acceptarà que els noms dels regidors, regidores i alcalde o alcaldessa apareguen en plaques 

que es col·loquen en obres públiques, ni s’utilitzarà la política social per a buscar reconeixement 

personal de qualsevol tipus. 

13. Respecte de la societat civil: 

Com a dipositaris de l'autoritat que la majoria de l’electorat de Simat ha delegat, els regidors i 

les regidores es comprometen a consultar i prendre en compte el criteri de les organitzacions de la 

societat civil interessades en un determinat tema, o a la comunitat, quan la importància de 

l'assumpte així ho requerisca. 

14. Negociacions transparents: 

La negociació política que s’hi efectue, com a mecanisme de governabilitat, ha de ser realitzada 

sempre de cara al poble, tot fent-ne públics els arguments, els punts de negociació i els 

compromisos assumits per les parts. 

15. Divulgació de les actuacions i rendiment de comptes: 

Els regidors i les regidores de l'Ajuntament de Simat han de donar a conèixer públicament i 

sense ambigüitats la seua posició sobre els distints temes sotmesos a discussió en l'Ajuntament. 

Com a mínim, cada grup polític presentarà anualment un informe públic de la labor realitzada. 

16. Exercici del control polític: 

Els regidors i les regidores de l'Ajuntament de Simat exerciran un control polític que prioritze, 

de manera efectiva, la lleialtat als ciutadans/nes abans que als partits. Amb eixa finalitat, s’actuarà 

amb la prudència que demanda la justícia i la dignitat de les persones, però amb fermesa. 

Al mateix temps, s’investigaran i seran denunciats els fets anòmals o de corrupció, quan se’n 

tinguen proves, sense importar la procedència social, econòmica o partidista de les persones o 

organitzacions denunciades. 

17. Reforma al Reglament Municipal: 
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Tots els grups municipals de l'Ajuntament de Simat es comprometen activament a incorporar els 

continguts i compromisos essencials d’aquest Codi d'Ètica al Reglament de Funcionament de 

l'Ajuntament. 

Primer. L'Ajuntament mantindrà la custòdia de l'original d'aquest document degudament 

signat, del qual també guardaran còpia fidel els regidors i les regidores de la Corporació Local.» 

Segon. Donar-li la màxima publicitat i difusió a este document per tal que tota la ciutadania 

en tinga coneixement. 

Tercer. Fer un seguiment periòdic del grau de compliment de l’esmentat Reglament per 

mitja d’una comissió en què estiguen representats tots els grups municipals. 


