
MOCIÓ DELS GRUPS DE C’S, CUP-PC I ERC-MES PER LIMITAR 
L’ACUMULACIÓ DE CÀRRECS POLÍTICS I DE MANDATS DELS CÀRRECS 
ELECTES AMB FUNCIONS DE GOVERN 
 
Malauradament aquests darrers anys, i sense perdre vigència, el concepte de les 
tres crisis: l’econòmica, la institucional i de credibilitat, on les tres es 
reforcen entre sí, no deixen de ser presents en la vida de una bona part de la 
ciutadania. 
L’econòmica és, en part, conseqüència del mal funcionament de moltes 
institucions, i això és un element clau potenciador de la poca credibilitat de la 
política. Podem dir que la xacra de la crisis econòmica és l’atur massiu i la 
precarietat laboral. La crisi institucional es potencia per els centenars de casos 
de corrupció que ens trasbalsen periòdicament i també a causa de la pèrdua 
d’independència del poder judicial.  
La ciutadania demana a les seves i seus representants polítics canvis profunds, 
dotar-se de codis ètics, canvis en les maneres de fer, mesures per a la 
regeneració democràtica, transparència, una nova llei electoral, llei de partits, 
etc. 
 
Ens consta que l’EMD ha començat a treballar en l’aplicació de mesures de bon 
govern i transparència però també veiem que és tracta de propostes de mínims 
que no van més enllà del màrqueting institucional.  
El vot en contra del present govern sobre l’assumció del decàleg sobre el pacte 
social per a la corrupció, que si fora assumit per la nostre cambra més alta de 
representativitat, el Parlament, fa evident lo endarrerits que anem al respecte de 
prendre mesures per a la regeneració democràtica i obre portes a la sospita. 
Entenem que el pas per la política de qualsevol ciutadà és un fet que l’honora i 
representa una etapa de la vida on la lluita pel be comú al servei de les nostres 
veïnes i veïns es sobreposa a les ambicions personals. 
Entenem també que l’acumulació de càrrecs i o mandats en la vida de tot polític 
van en contra dels principis de regeneració democràtica i fins i tot de l’ètica ja 
que esdevenen mitjans per acumular poder i per convertir el privilegi del pas 
puntual per la política en una carrera professional, en un modus vivendi que cal 
preservar i per tant que deixa d’estar al servei del poble al prioritzar la 
permanència i l’acumulació de càrrecs cercant el benefici personal davant el 
col.lectiu. 
 
Així doncs: 
Atès que els representants polítics han de servir de la millor manera possible a la 
ciutadania . 
 
Atès que la vocació i deure del representant polític és oferir un servei públic, i 
treballar des de les institucions pel bé comú.  
 
Atès al fet que hi ha una desconfiança creixent per part de la ciutadania sobre el 
correcte exercici de les funcions dels representants polítics, que s'alimenta, entre 
d’ altres raons, com a conseqüència de l'acumulació de càrrecs o la perpetuació 
en els mateixos. 



 
Atès al fet que l'acumulació de càrrecs impedeix atendre de la millor manera els 
deures que aquests comporten i suposa una reducció de la dedicació per al 
correcte exercici de les responsabilitats que comporten.  
 
Atès que la perpetuació en els càrrecs de govern genera dinàmiques de poder 
molt poc democràtiques i on els personalismes esdevenen vèrtex d’estructures 
piramidals que són l’antitesi dels principis de funcionament de la democràcia.  
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
1. Demanar al Govern de la Generalitat a la modificació legislativa necessària per 
eliminar la compatibilitat entre els càrrecs de regidor i diputat, i promoure la 
reforma de la EL 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General limitant a 
dues legislatures l'exercici del càrrec President/Presidenta i de la resta de càrrecs 
de l'equip de govern. 
 
2. Demanar al Govern de la Generalitat la modificació legislativa que estableixi la 
dedicació exclusiva dels alcaldes en aquells municipis on percebin una retribució 
superior a 3 vegades el SMI.   
 
3. Assumir el compromís dels grups polítics presents per a què, mentre no es 
procedeixi a la modificació de la legislació en el sentit indicat en els apartats 
anteriors, els seus càrrecs de govern actuïn segons els principis que es 
persegueixen en aquesta moció i renunciïn a aquesta acumulació de càrrecs i de 
mandats en el moment en què hagin de començar a exercir plenament les seves 
funcions.  
 
4. Els grups municipals es comprometen a treballar en l’elaboració d’un codi ètic 
que reguli la conducta dels alts càrrecs i a sotmetre’s als seus principis i valors a 
partir de la seva aprovació.  
 
5. Suposarà una incompatibilitat automàtica, la percepció de més d'una 
remuneració econòmica, durant el període de transició fins la renúncia final a un 
dels càrrecs electes.  
 
6. Reflectir els acords en el ROM de Valldoreix i traslladar aquest acord a la 
presidenta del Parlament de Catalunya, a la resta de membres de la Mesa i als 
portaveus de tots els grups parlamentaris.  
 


