
 

 

   
     

    

 

_______________________________________, major d'edat i amb document d'identitat 

número _________________:   

 

 

MANIFESTO: 

 

a) Que he presentat la meva candidatura a la conselleria de Districte d'Esquerra 

Republicana de Catalunya al Districte de 

___________________________________ per al mandat municipal 2019 – 2023.  

b) Que soc coneixedor/a del contingut dels següents documents d'Esquerra 

Republicana, els quals s'han posat a la meva disposició:  

▪ Estatuts, aprovats pel 27è Congrés Nacional d'Esquerra Republicana el 25 

de juliol de 2015, a Barcelona 

▪ Codi Ètic, aprovat pel 27è Congrés Nacional d'Esquerra Republicana el 25 

de juliol de 2015, a Barcelona 

▪ Codi de Conducta, aprovat pel Consell Nacional d'Esquerra Republicana el 

2 de setembre de 2016, a Barcelona 

▪ Reglament de Règim Intern, Llibre VI del Règim econòmic, administratiu i 

jurídic, aprovat pel Consell Nacional d'Esquerra Republicana, l'1 d'abril del 

2017, a Barcelona i modificat pel Consell Nacional d'Esquerra Republicana 

celebrat a Barcelona el 13 de maig de 2018 

▪ Pla per la igualtat d'Esquerra Republicana, aprovat pel Consell Nacional 

d'Esquerra Republicana el 17 de desembre de 2016, a Barcelona. 

▪ Reglament de la Federació de Barcelona d’Esquerra Republicana, aprovat 

pel Congrés Regional el 2 de juny de 2017, a Barcelona. 

c) Que fins a la data no he comès cap acte contrari al Codi Ètic d'Esquerra Republicana 

de Catalunya.  

d) Que davant la meva elecció,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
     

    

 

EM COMPROMETO:  

 

1. A seguir la pauta de comportament públic de la militància, individual i col·lectiva, i a 

seguir les pautes que contempla el Codi Ètic d'Esquerra Republicana, i molt 

especialment el seu Apartat IV, així com a seguir els principis no escrits observats 

reiteradament en la tradició democràtica i d'esquerres.  

2. A seguir les pautes marcades pel Codi de Conducta d'Esquerra Republicana per 

promoure i donar compliment a la normativa vigent sobre transparència i bon govern 

dins l'àmbit de les meves funcions i responsabilitats  

3. A seguir les pautes marcades pel reglament de règim Intern, Llibre IV del Règim 

econòmic, administratiu i jurídic, i molt especialment els seus articles 623.4 a 623.7, 

i a fer les aportacions econòmiques corresponents segons els percentatges 

especificitats al mateix.  

4. A seguir els principis del Pla per la Igualtat, actuant d'acord amb l'esperit feminista 

d'Esquerra Republicana en tots els àmbits d'actuació i molt especialment donant 

compliment a les mesures de promoció de la igualtat de gènere a nivell municipal. 

5. A fer de nexe entre la Federació de Districte i les Seccions Locals, i el Grup Municipal 

per tal que els primers coneguin la feina feta pel Grup Municipal, i per tal que el Grup 

Municipal conegui el posicionament del Districte respecte a diferents aspectes 

d’àmbit territorial. 

6. A realitzar els informes i posicionaments necessaris per al Grup Municipal d’acord al 

coneixement del Conseller/a sobre el territori o la temàtica que siguin necessaris, i 

alertar al Grup Municipal de les problemàtiques o oportunitats polítiques que es donin 

al Districte. 

7. A assistir a tots els òrgans que pertoquen a cada Conseller/a segons cartipàs, a més 

dels òrgans bàsics de representació territorial (Consell Plenari, Audiència Pública, 

Comissions Consultives...). 

8. A assistir als actes socials i culturals dels barris i del districte com a representant del 

partit, especialment en aquells en què hi siguem directament convidats/des. 

9. A atendre i informar-se sobre demandes veïnals i associatives, reunint-me amb els 

diversos actors i entitats, i a treballar-ho conjuntament amb el Grup Municipal. 

 

I com a prova, signo el present document a Barcelona, a _______ de juny de 2019  


