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Joan Roig Castell, regidor de l’Ajuntament d’Alcanar, en representació del Grup Municipal 
d’Esquerra,  presenta per al proper Ple d’aquest Ajuntament la següent: 

 

 

MOCIÓ PER ELIMINAR PRIVILEGIS I CODI DE CONDUCTA  DELS MEMBRES DEL PLE DE 

L’AJUNTAMENT D’ALCANAR 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

En data 21 de juny del proppassat 2016, el Grup Municipal de la CUP va presentar una 

moció que duia per títol “Moció per la retirada dels privilegis institucionals que tenen els 

membres del Ple de l’Ajuntament d’Alcanar”. Malgrat que el títol resultava ser francament 

prometedor, la realitat és que el seu contingut era, si més no, descoratjador atès que la 

Proposta de Resolució limitava aquests suposats privilegis a un simple text amb el següent 

literal: “Que tots els membres del Ple municipal deixen de rebre les entrades a espectacles 

diversos assignades a membres del consistori”. Cal puntualitzar que, en l’exercici 2016, el 

darrer tancat, els privilegis al·ludits es concretaven en dos entrades del concert que el grup 

Blaumut va efectuar al Centre Cívic en el marc de les Festes de maig, amb un valor nominal 

de 5€ cadascuna.  

En la sessió plenària del 20 d’octubre del mateix 2016, es va debatre aquesta moció i, tot i 

la claredat del tenor literal de “les entrades a espectacles diversos assignades a membres 

del consistori”, el ponent de la moció i portaveu de la CUP va rebutjar  la renúncia a d’altres 

entrades rebudes que, generalment, corresponen a espectacles i actes organitzats per 

associacions i entitats del poble, amb l’argumentació que no corresponien a actes 

municipals. Per la qual cosa, es va modificar la proposta de resolució esmentada per deixar 

palès que aquests privilegis objecte de renúncia només ho seran en el cas que procedeixen 

d’actes organitzats pel propi Ajuntament, aspecte aquest en el que no es pot obviar la 

sensació de caure en una contradicció entre allò que s’afirma a l’exposició de motius (els 

regidors han de tenir les mateixes condicions que la resta de ciutadans d’Alcanar, passant a 

comprar l’entrada si cal) i el que finalment es demana a la Proposta de Resolució.  

Tanmateix, el Grup Municipal d’ERC va presentar una esmena que, entenem, millorava la 

proposta formulada per la CUP, blindant per a un futur tot un seguit de pràctiques que, tot 

i que no es duen a terme o estan eradicades en l’actualitat, no deixava de ser una 

declaració de principis. Malgrat això, aquesta esmena va ser rebutjada pel ponent de la 

CUP, motiu pel qual, i d’acord amb el que vam anunciar al propi Ple, i amb el convenciment 

que l’actuació municipal s’ha de basar en els valors de l’honestedat, vocació de servei, 

respecte, tolerància i responsabilitat, presentem perquè es pugui debatre la següent:  
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 

1. Tots els membres del Ple, tant els integrants del govern com els que formin part de 

l’oposició, han de basar la seva tasca en la lleialtat institucional, la informació i la 

transparència de la seva activitat oficial, per això, hauran de respondre davant de la 

ciutadania atenent qualsevol sol·licitud d’informació relativa a les seves funcions, 

els motius de les seva actuació i el funcionament dels serveis i departaments que 

tingui a càrrec, en el cas de tenir-ne. 

 

2. Els regidors i regidores de l’Ajuntament d’Alcanar renuncien de manera expressa a: 

a.  Tenir targeta de crèdit o de dèbit a càrrec de l’Ajuntament.  

b.  Gaudir de plaça de pàrquing reservat, dintre de l’Ajuntament o en qualsevol 

altre tipus d’instal·lació municipal. 

c. Disposar d’autorització per poder deixar el vehicle particular sense risc de 

sanció en qualsevol de les zones habilitades com a zona blava o 

d’aparcament restringit. 

d. A l’ús de vehicle oficial i a disposar de personal de l’Ajuntament per 

desenvolupar funcions de xofer. 

e.  A cap mena d’autorització municipal a fer-la efectiva a d’altres municipis.  

 

3. Els membres del Ple de l’Ajuntament d’Alcanar adopten el compromís de no exercir 

ni ells mateixos, ni els seus familiars de primer i segon grau, ni mitjançant persones 

interposades, de manera paral·lela a les funcions derivades de la condició de 

regidor, activitats de tipus immobiliari al municipi d’Alcanar, donat l’accés a 

informació reservada que aquesta condició pot suposar i evitar, així, eventuals 

conflictes d’interessos. Així mateix, no contrauran obligacions econòmiques ni 

intervindran en operacions financeres, obligacions patrimonials o negocis jurídics 

amb persones o entitats, ni desenvoluparan cap tipus d’activitat quan això pugui 

suposar un conflicte d’interessos amb les obligacions del seu lloc públic. 

 

4. Els regidors i regidores de l’Ajuntament d’Alcanar adopten el compromís d’assistir a 

les taules de contractació i reunions de treball a les que siguin convocats  en 

compliment de la seua condició de regidor i de les responsabilitats que això suposa. 

  



c/ Major, 5 
43530 Alcanar 

www.esquerra.cat/alcanar 
alcanar@esquerra.org 

 

 

 

5. Els regidors i regidores de l’Ajuntament d’Alcanar renuncien a acceptar regals, 

favors, menjars o serveis en condicions avantatjoses procedents de tercers i que 

vagin més enllà dels usos habituals, socials i de cortesia. Solament es podran 

acceptar menjars o obsequis simbòlics que siguin apropiats en virtut de les 

circumstàncies i mai si aquest fet es pot entendre com una influència inadequada. 

 

6. Tanmateix, i sense perjudici del que estableixi la Llei de contractació, els membres 

del Ple de l’Ajuntament d’Alcanar no mantindran cap tipus de contractació amb la 

pròpia corporació, ni ells mateixos, ni els seus familiars de primer i segon grau.  

 

7. Que es doni compte d’aquests acords als diferents partits polítics que conformen el 

Ple, a la Secretaria General i a la Intervenció d’aquest Ajuntament. 

 

 

 

 

Alcanar, gener de 2017 


