
COMPROMÍS ÈTIC DELS CÀRRECS PÚBLICS DE MÉS PER MALLORCA

  MÉS  per  Mallorca,  en  la  seva  línia  de  transparència  democràtica  i
compromís amb la ciutadania, té com a objectiu la dignificació de la pràctica
política. Aquest fet requereix l'elaboració d’un codi ètic atès a la necessitat
d’un comportament exemplar per part dels seus representants.

La salut de la democràcia, minvada pels creixents casos de corrupció i
usos partidistes de les lleis, depèn de l’exercici de les virtuts cíviques i d’una
actitud de compromís cap a la ciutadania. 

És  per  tot  això  que  seguint  els  principis  bàsics  de  tota  societat
democràtica  moderna,  la  justícia,  el  respecte,  el  servei  a  la  ciutadania,  la
responsabilitat,  la  integritat,  la  imparcialitat  i  la  transparència,  MÉS  per
Mallorca ha elaborat el següent Codi Ètic per refermar el seu deure cap a la
comunitat per damunt qualsevol interès partidista i/o personal. 

Les  persones  que  exerceixin  càrrecs  públics,  tant  electes  com  de
confiança amb o sense responsabilitats de govern, en representació de MÉS
per  Mallorca  es  comprometen  lliurement  i  públicament  a  complir  i  vetllar
perquè no siguin vulnerades les normes del següent Codi Ètic. En cas contrari
dimitiran de les seves funcions.

1. Les persones que exerceixin càrrecs públics en representació de MÉS
per Mallorca assumeixen com a propi el seu programa i ideari polític,
les seves normes de funcionament i reglaments, amb els compromisos
econòmics de MÉS, així com el conjunt de principis ètics i de conducta
recollits en aquest codi.

2. Els  càrrecs  electes  i  de  confiança  de  MÉS  per  Mallorca,  durant  la
campanya  electoral  i  posteriorment  en  l’exercici  dels  seus  càrrecs,
fonamentaran  l’extensió  de  les  seves  propostes  polítiques  sobre
l’argumentació deliberativa i el debat polític respectuós.

3. Els càrrecs electes i de confiança de MÉS per Mallorca exerciran les
seves  responsabilitats  d'acord  amb  els  continguts  del  programa
electoral  i  al  servei  del  conjunt  de  la  ciutadania,  sense  obeir  a
interessos personals o sectorials, d'acord amb els principis que defensa
MÉS per Mallorca.

4. Els  representants  electes  de  MÉS  per  Mallorca  es  comprometen  a
respectar  la  confiança  dipositada  pels  seus  electors  defensant  el
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projecte pel  qual  han estat  escollits  democràticament i  promouran la
participació  activa  de  la  ciutadania  en  els  processos  de  presa  de
decisions de les institucions. 

5. Els  càrrecs  polítics  i  de  confiança  hauran  de  respondre  davant  la
ciutadania i mitjans de comunicació a les preguntes a les quals siguin
sotmesos i que facin referència a la seva activitat política tret que siguin
de caràcter confidencial, facin referència a la vida privada de tercers o
estiguin legalment protegides.

6. En compliment del reglament d’incompatibilitats i limitació de mandats,
en base al nostre compromís amb l'honestedat i la transparència, i per a
facilitar  el  seguiment  del  programa  electoral,  es  donarà  compte
públicament, com a mínim un cop a l'any, del treball realitzat i del nivell
de compliment del programa. L’Assemblea de MÉS tendrà la potestat
de revocar del seu lloc als representants polítics amb els quals hagi
perdut la confiança.

7. Les persones escollides democràticament, tendran en consideració, de
forma prioritària, els moviments socials i les demandes de la societat
civil,  des  de  la  imparcialitat,  reconeixent  les  seves  aportacions,
respectant escrupolosament la seva independència i sense fer-ne un ús
partidista.

8. Els representants de MÉS per Mallorca exerciran les seves funcions
des del diàleg i el respecte per a la diversitat ideològica i política.

9. Les  persones  que  es  regeixen  pel  present  Codi  Ètic  accepten  i
defensen què els  recursos públics  que les administracions posen al
servei  del  seu  càrrec  (automòbils,  materials  d'oficina,  instal·lacions,
viatges, dietes, etc.) no poden ser utilitzats per a finalitats particulars ni
diferents a les autoritzades. 

10.Tothom qui accedeixi a un càrrec electe es compromet a votar arreu per
tal  de  suprimir  el  privilegi,  conegut  com  a  nivell  33,  que  tenen  els
funcionaris  que  han  ocupat  un  càrrec  públic  durant  un  determinat
temps. 

11. Pel que fa a les incompatibilitats, s’estarà a allò establert al Reglament
d’incompatibilitats i límit de mandats.

12.La  responsabilitat  dels  càrrecs  electes  i  de  confiança  de  MÉS  per
Mallorca  s'entén  com  una  responsabilitat  pública  de  servei  a  la
ciutadania, justament retribuïda, sense cap finalitat de lucre més enllà
de la retribució públicament acordada. 

13.Els càrrecs electes i de confiança de MÉS per Mallorca no acceptaran
regals  de  cap  persona  i/o  institució  o  empresa  relacionada  amb
l’administració, considerant com a regal qualsevol donació de diners o
articles  de  valor  monetari  superior  a  50  €,  favors,  descomptes  i
préstecs. 

14.Durant  l'exercici  com a  càrrecs  electes  i  de  confiança  de  MÉS per
Mallorca no es realitzaran activitats de caràcter privat que vagin contra
els  principis  de  MÉS  per  Mallorca  o  que  puguin  incórrer  en
incompatibilitats.
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15.Els càrrecs de MÉS que estiguin imputats per corrupció o per algun
altre delicte que vagi contra l’ideari de l’organització hauran de posar el
seu càrrec a disposició de MÉS. 

16.Els  càrrecs  de  MÉS  als  quals  se’ls  apliquin  mesures  cautelars  o
obertura de judici oral per casos de corrupció o per algun altre delicte
que vagi contra l’ideari de l’organització hauran de dimitir.

17.Els càrrecs electes de MÉS per Mallorca intentaran, en la mesura de
les seves possibilitats i  sempre que això sigui coherent amb la seva
proposta i ideari, arribar a acords amb la resta de partits polítics amb
representació institucional en temes d’interès general.

18.Si durant l'exercici com a càrrecs electes i de confiança de MÉS per
Mallorca han de deliberar o votar sobre afers en els quals s’hi troben
implicats directa o indirectament per interessos de tipus personal, faran
pública aquesta col·lisió d’interessos i s’abstindran de deliberar o votar.

19.Els  representants  de  MÉS  per  Mallorca  respectaran  i  protegiran
l’autonomia de la Justícia més enllà dels seus propis interessos o del
partit no obstant el lliure exercici de la crítica.

20.Els conflictes ètics o de conducta dels destinataris d'aquest codi ètic,
seran traslladats a la Comissió de Garanties i Arbitratge de MÉS, que
resoldrà d'acord al seu criteri.

21.Més  enllà  de  la  normativa  vigent  en  cada  moment  en  matèria  de
incompatibilitats  per  a  l'exercici  de  funcions  a  l'Administració  i  dels
comportaments castigats penalment per a l'exercici indegut de funcions
públiques o per l'ús de fons públics, es consideraran faltes ètiques en
contravenció del present Codi:

1. L'ús  d'informació  privilegiada  per  a  finalitats  diferents  de  les
pròpies del càrrec.

2. L'afavoriment dels interessos propis del personal al seu càrrec
més enllà del criteri de mèrit i capacitat.

3. El  fet  de  no  sotmetre's  a  processos  de  control  extern  i  de
participació o d'informació ciutadana que garanteixin l'adequada
transparència i control de l'activitat.

22.Si  després  del  reglamentari  procés  es  considera  convenient  el
cessament d'una de les persones que es regeixen per aquest Codi Ètic,
aquesta  haurà  de dimitir  de  la  seva condició  de  càrrec  electe  o de
confiança. 

23.Les  persones  sotmeses  al  present  Codi  Ètic  i  de  Conducta,  durant
l'exercici del càrrec, actualitzaran cada any la declaració de la renda i la
de  bens  i  la  lliuraran  a  MÉS  per  Mallorca,  que  la  podrà  posar  a
disposició  pública  si  es  considera  adient,  en  benefici  de  la
transparència. La no declaració o l'ocultació de dades comportaran una
violació del present Codi.
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Aportació econòmica dels càrrecs públics a les finances de MÉS
per Mallorca.

Totes les persones que ocupin càrrecs públics retribuïts en representació de
MÉS per Mallorca podran contribuir voluntàriament al sosteniment econòmic
de l’organització amb aportacions fixes periòdiques provinents d’una part de
les seves retribucions salarials i de dietes percebudes per l’exercici del seus
càrrecs.

S’entendrà per retribucions salarials el resultat de deduir l’IRPF i la Seguretat
Social dels ingressos totals bruts percebuts, incloent la part corresponent a
dietes si n’hi hagués.

Aquestes aportacions es calcularan en base a la següent taula:

Per  a  retribucions  salarials  i  dietes  que  substitueixin  sous  (en  còmput
mensual):

. Entre 1.500 i 2.000 € : 5%

. Entre 2.001 i 2.500 € : 8 %

. Entre 2.501 i 3.000 € : 12%

. Més de 3.000 € : 15 %

Respecte de les pagues extres s’aplicaran els mateixos percentatges.

Es tindran en compte les circumstàncies familiars i  personals per al  càlcul
d’aquestes quantitats.

Aquestes aportacions seran de caràcter voluntari i es faran efectives dins els 5
primers dies de cada mes, mitjançant rebut domiciliat o transferència bancària
al compte de MÉS per Mallorca indicat per la secretaria de finances.

COMPROMÍS DE TASCA ORGANITZATIVA DELS CÀRRECS PÚBLICS.

Els càrrecs públics de MÉS per Mallorca representen davant la ciutadania la
imatge més notòria i coneguda de la nostra organització. És important, doncs,
que  a  més  de  la  seva  activitat  institucional  com  a  tals  càrrecs  públics,
participin també activament, en la mesura de les seves possibilitats, en les
activitats de funcionament i organització interna de MÉS.
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Així, doncs, totes les persones que ostentin algun càrrec electe o de confiança
en representació de MÉS per Mallorca adquireixen implícitament el compromís
de participar en l’activitat i la vida interna de MÉS.

Amb  la  signatura  d’aquest  compromís,  confirmo  tenir  coneixement  dels
diferents  reglaments  i  normes  de  MÉS  per  Mallorca  i  em  comprometo  a
respectar-los.

Nom i llinatges: .................................................
Data: .................................................................
Fet a: .................................................................
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