
Compromís de Transparència
Ètica, regeneració i bon govern

Alfred Bosch es compromet a aplicar les següents mesures a l’Ajuntament de Barcelona

1. Seré Alcalde de Barcelona, com a màxim, durant dos mandats
Si assolim l'alcaldia de Barcelona exerciré com a Alcalde, com a màxim, durant 8 anys. No exerciré la 
màxima autoritat política de la ciutat més enllà de dos mandats municipals.

2. Suprimirem dietes i sobresous
Eliminarem el sistema de dietes. Per tant, caldrà justificar totes les despeses vinculades a l’exercici 
dels càrrecs públics. Ens comprometem a no rebre cap dieta ni remuneració suplementària com a 
representants de l’Ajuntament a institucions supramuncipals.

3. Facilitarem l’accés públic als CV d’electes, càrrecs i directius d’empreses públiques
Els electes i càrrecs de confiança, inclosos els directius d'empreses públiques i consorcis on 
l'Ajuntament ostenti més del 50% de la participació, facilitaran accés públic als seus currículums 
professionals.

4. Reduirem càrrecs de lliure designació a l’Ajuntament
Revisarem el nombre de càrrecs de lliure designació, adequant el seu nombre als objectius del 
govern municipal. Això inclou l’organigrama de l’Ajuntament i les empreses públiques i consorcis on 
el consistori tingui més del 50% de la participació. 

5. Minimitzarem les pròrrogues administratives i millorarem els procediments d’adjudicació
Reduirem al mínim necessari els processos de pròrrogues administratives de contractes, iniciant 
amb prou temps tot l’expedient. També farem públics, de forma clara i concisa, els elements més 
importants dels processos d'adjudicació municipals: import, duració, empresa adjudicatària, 
empreses licitants, puntuació del concurs, criteris de valoració, etc.

6. Crearem una web intuïtiva i entenedora de participació ciutadana, transparència i bon govern
Ens comprometem a crear un portal web municipal intuïtiu i entenedor que aglutini tots aquells 
aspectes relacionats amb la participació ciutadana, la transparència, l'accés a la informació i el bon 
govern. També s'hi podrà consultar tots els procediments de contractació municipal, amb quadres 
resum de les principals xifres d'una adjudicació o projecte.

7. Exercirem 'Tolerància Zero' amb la corrupció
Tots els càrrecs electes, càrrecs de confiança i assessors a proposta d’ERC ens comprometem a 
dimitir dels nostres càrrecs públics en el cas de qualsevol imputació per corrupció o irregularitats 
relacionades amb l’exercici del càrrec que s'ostenta. 


