
RELACIONS, CONDUCTES I PARTICIPACIÓ
Les persones integrants de SOM Espluga, tant si ostenten càrrecs públics com 
si no, han de poder expressar-se amb llibertat dins dels òrgans de participa-
ció i decisió del projecte i, alhora, d’estar en condicions d’establir un diàleg 
honest amb la resta dels partits polítics com a representants d’expressions de 
la societat i la ciutadania.

• Qualsevol persona integrant de SOM Espluga ha de ser lleial al projecte. Això 
no coarta la pròpia llibertat de consciència, d’opinió i d’expressió, garantint la 
crítica constructiva, el debat intern, la convivència i la vida democràtica.

• Els insults i desqualifi cacions personals, els sectarisme, el nepotisme i l’obediència 
obligatòria a opinions no consensuades seran considerades actituds reprovables.

• Es reconeixerà la plena igualtat de totes les persones membres a participar, 
sense cap discriminació, en les activitats de SOM Espluga, així com a ser-ne 
informades. Això implica el rebuig de tota discriminació per raó de sexe, origen, 
ètnia i creences.

• Les decisions consensuades s’han de basar sempre en el debat previ, i s’hau-
ran de prendre democràticament, fent prevaldre el rigor i la raó. Les decisions 
democràtiques vinculen el conjunt de les persones membres. Les discrepàncies 
s’han de manifestar des de la lleialtat i manifestar-se democràticament.

• En cas de conèixer-se males pràctiques, com poden ser la corrupció o falsedat 
pública, hauran de ser comunicades i denunciades.

SOM ESPLUGA I LES INSTITUCIONS CONTRA LA CORRUPCIÓ 
Les administracions, entitats al servei de la ciutadania, han de ser lliures 
d’interessos partidistes o particulars.

• Es defensarà la regeneració democràtica de la política com a valor a pro-
moure i a seguir en les nostres actuacions, rebutjant qualsevol actitud corrupta, 
sigui o no perseguida judicialment, per lesionar interessos generals afavorint 
interessos privats il·legítims.

• Les persones que ocupen càrrecs institucionals, de designació directa, i totes 
les persones membres de SOM Espluga assumeixen el compromís de seguir un 
comportament actiu contra: l’especulació de qualsevol mena, el tràfi c d’infl uèn-
cies, les malversacions de cabals públics, la degradació del territori o del medi 
ambient i qualsevol altra forma de corrupció.

• SOM Espluga defensarà el laïcisme, tot i respectant les creences religioses, en 
les seves relacions amb les institucions i la societat.

• Les persones membres de SOM Espluga han d’actuar sempre de bona fe i 
mantenir una conducta personal honesta i íntegra en l’activitat pública. En tot 
moment avantposaran el benestar de la societat al benefi ci personal.

• Els càrrecs electes de SOM Espluga han de vetllar pel bon ús dels béns públics 
gestionats, i no podran benefi ciar-se’n per a ús personal.

SOM ESPLUGA I ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
L’ús dels mitjans de comunicació com a pont entre la ciutadania i la política 
ha esdevingut vital en la nostra societat, i és la forma més ràpida i directa de 
donar a conèixer l’ideari de SOM Espluga. Aquesta relació entre ciutadania i 
política ha de ser presidida per la transparència i la col·laboració.

• Les persones membres de SOM Espluga seran responsables del seu bon nom 
i de les seves opinions que publiquin o comuniquin als mitjans de comunicació 
o a les xarxes socials.

• Serà considerat reprovable emetre fi ltracions informatives, així com també 
comunicacions en nom de SOM Espluga sense estar-ne autoritzat ni aprovat el 
seu contingut.

• Serà censurable tota declaració o informació manipulada, demagògica o falsa.

• En cas de donar una informació errònia, aquesta haurà de ser rectifi cada el 
més aviat possible.

LES RESPONSABILITATS EXECUTIVES EN LES INSTITUCIONS
SOM Espluga és un aglutinant polític que es basa en una concepció del poder 
polític com un instrument de transformació social i nacional que, seguint la 
política d’inspiració progressista i sobiranista, rebutja l’exercici del poder pel 
poder.

• L’exercici d’un càrrec no genera ni produeix cap diferencia ni privilegi entre 
els membres de SOM Espluga. El càrrec està al servei de la ciutadania, i ha de 
ser coherent amb el compromís assumit amb l’acceptació del càrrec. Aquest 
compromís li exigeix més transparència en la gestió, dedicació, efi càcia i servei 
democràtic.

• Cap càrrec amb dedicació exclusiva podrà treballar simultàniament en altres 
feines remunerades, sigui de forma directa o indirecta.

• Cap càrrec concedirà o facilitarà concessions i contractació de serveis públics 
obviant els procediments legals establerts.

• Cap membre ni càrrec podrà fer ús en benefi ci propi de les informacions
 obtingudes de la seva activitat o càrrec.

• Qualsevol membre o càrrec estarà obligat a denunciar qualsevol xantatge, 
pressió, o proposta econòmica per prendre acords.

• Cap persona ocuparà el mateix càrrec dins del govern durant més de vuit anys 
consecutius.

• Es revisaran i es faran públics els conceptes i imports de les retribucions dels 
càrrecs electes, i es donarà a conèixer l’activitat realitzada que es derivi de 
l’exercici de cada càrrec, com a mecanisme de transparència i control.

• No es podran exercir simultàniament dos o més càrrecs públics, a excepció 
dels casos d’obligatorietat legal.

MESURES AMB L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
La ciutadania ha de saber que els seus representants actuen, en tot moment, 
amb total transparència i honestedat pel bé del poble.

• Cap càrrec acceptarà obsequis que no siguin considerats mers actes de cortesia.

• Les persones que ocupin càrrecs institucionals i que resultin imputades en un 
cas de corrupció, malversació, suborn o prevaricació, seran separades de les 
seves funcions i retribucions fi ns la resolució completa del procés judicial o la 
seva desimputació.

Aquest codi ètic el subscriuen totes les persones que integren el projecte de 
SOM Espluga.

 

PRINCIPIOS BÁSICOS
El proyecto de SOM Espluga nace con el compromiso de ser  una herramienta 
social activa para contribuir a la construcción de una sociedad más justa, libre 
y democrática.

SOM Espluga asume el compromiso de ser un proyecto político progresista, 
plural, independentista, no dogmático, defensor de los derechos humanos y de 
la cultura de la paz en todos los ámbitos de la sociedad.

SOM Espluga quiere contribuir de manera activa a construir una nova política 
profundamente democrática, con transparencia informativa de la gestión públi-
ca y participación activa de la sociedad en el control de les decisiones de los 
trabajos de gobierno. Desde SOM Espluga trabajaremos para la implantación 
de una democracia real, contribuiremos en la consolidación de una ética de 
la vida pública para el bien común y pondremos en práctica los valores de la 
transparencia y de radicalidad democrática propia de lo que reclama nuestra 
sociedad.

El presente Codigo Ético recoge muchos de los principios  no escritos observados 
por diferentes proyectos de la tradición democrática de izquierdas y soberanista, 
como un código de conducta para a las persones que forman parte de la lista 
electoral, los cargos institucionales y orgánicos, así como los cargos de libre 
designación.
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