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Guanyar Alcoi és un projecte municipalista transformador que opera com a espai de 
participació política i democràtica. Guanyar Alcoi, com a plataforma ciutadana, operarà baix el
el Codi Ètic, el document organitzatiu aprovat i baix els principis de transparència, democràcia
interna i ètica pública.

1. ASSEMBLEA

1.1 L'assemblea és l'espai màxim de presa de decisions de Guanyar Alcoi, especialment totes 

aquelles referides a:

 Marcar línies polítiques estratègiques generals.

 Validar aliances i/o pactes polítics.

 Establir marcs d'actuació generals per als espais de direcció o altres espais delegats.

 Validar canvis organitzatius signifcatius.

 Avaluar la informació aportada pel Grup Municipal i pels òrgans executius de Guanyar 

Alcoi.

 Presa de decisions estratègiques polítiques a mitjà i llarg termini.

1.2 Respecte al sentit del vot que ha d’acollir el grup municipal en sessió plenària, el vot serà 

delegat de l’Assemblea en el grup municipal, obligatòriament, en els següents casos:



La investidura, mocions de censura o de confanna a l’Ajuntament, els Pressupostos 

Municipals, el Pla General d'Ordenació Urbana (Pla General Estructural i Pla detallat), 

modifcació en els sous dels reiidors i/o càrrecs públics i alliberacions dels membres dels 

irups municipals, atoriament de distincions i honors, contractes de més de 4 anys o per un

import que excedisca el 5% del pressupost municipal anual, modifcacions substancials en 

ordenances municipals, assumptes de caràcter estratèiic per a la ciutat o per a aliun dels 

seus barris, altres qüestions que considere l'Assemblea a petició d'almenys 10 membres 

d’aquesta o de la Coordinadora.

1.3 L’Assemblea és oberta a tota la ciutadania d’Alcoi sempre i quant les persones assistents 

estiguen en concordança amb els valors ètics de Guanyar Alcoi, recollits al Codi Ètic, 

compromesos amb els principis de la plataforma i que no s’actue de mala fe.

2. COORDINADORA

2.1 La Coordinadora és l’espai executiu i coordinador de Guanyar Alcoi i es reuneix de forma 

periòdica depenent de les necessitats.

2.2 La Coordinadora té el deure de convocar les assemblees necessàries per a fscalitzar 

l'acció de la plataforma i del seu grup municipal; per donar a conèixer la feina de Guanyar 

Alcoi i el grup municipal i promoure la seua avaluació; per difondre el missatge de Guanyar 

Alcoi, informar i formar sobre els continguts amb els quals treballa Guanyar i els quals 

defensa políticament; per tal de debatre sobre qüestions estratègiques i importants que es 

treballen a l'Ajuntament i al grup municipal, decidint en Assemblea el vot del grup municipal a

la sessió plenària en els termes i qüestions abans esmentades (1.2).

2.3 La Coordinadora ha de tenir caràcter integrador, participatiu, obert, democràtic, 

transparent i que respecte la diversitat i pluralitat de Guanyar Alcoi.

2.4 Es proposa que la Coordinadora estiga composada per:



1) Per 9 membres elegides mitjançant procés democràtic i directe en assemblea 

oberta, primant la paritat de gèneres. Les persones membres elegides no podran ser 

càrrecs públics electes.

2) Per dues persones representants del grup municipal. Aquestes dues persones les 

triarà el Grup Municipal mitjançant un procés democràtic.

2.5 La Coordinadora serà l’encarregada d’escollir, d’entre les persones elegides mitjançant un 

procés democràtic (2.4.2):

dues persones encarregades de coordinar l’acció d’aquesta. Tindran la denominació de 

Secretariat de Guanyar Alcoi o Cosecretaris de Guanyar Alcoi i seran les persones màximes 

representants dels òrgans de Guanyar Alcoi.

2.5.1 Seguint els criteris d’igualtat de l’organització i entenent la necessitat de feminitzar la 

política s’establirà l’obligatorietat de que almenys una de les dues persones del Secretariat 

siga de gènere femení.

2.6 El Secretariat tindrà dret a exercir el vot de qualitat per resoldre aquelles votacions 

internes que concluisquen en empat.

2.7 El Secretariat de Guanyar Alcoi haurà de ser ratifcat per l’Assemblea de Guanyar Alcoi i, 

en cas de no ser-ho, la Coordinadora haurà de proposar de nou a l’Assemblea altres persones

per exercir el càrrec.

2.8 Els mateixos membres de la Coordinadora podran proposar l'entrada o eixida de nous 

membres a aquest espai baix els criteris posteriorment desenvolupats (2.11).

2.9 Es marca un període de vigència de la Coordinadora de dos anys des de la seua 

confguració i aprovació per part de l'Assemblea, amb possibilitat d’allargar la seua vigència i 

convocar l’Assemblea d’organització un màxim de 60 dies naturals més tard per motius 

extraordinaris justifcats davant assemblea.



2.9.1 Posteriorment als procesos electorals municipals s’haurà d’obrir un procés, en cas de 

que la situació organitzativa regulada a aquest document es contradiga, per realitzar una 

renovació parcial o total de la Coordinadora o altres càrrecs disposats a aquest document, 

primant la renovació mitjançant l’ordre dels resultats democràtics i oferint les vacants a les 

persones membres d’aquestes llistes per ordre numèric. Aquesta renovació s’haurà de 

realitzar en un màxim de 60 dies naturals posteriors a la investidura.

2.10 La Coordinadora té entre les seues funcions les de:

 Realitzar la conducció executiva i política de Guanyar Alcoi.

 Implementar i fer el seguiment de l'acompliment dels acords i propostes que es

defneixen a l’Assemblea, així com el seguiment i l’acompanyament de les comissions.

 Analitzar l’actualitat de Guanyar Alcoi i la conjuntura, per donar resposta i esclarir 

possibles dubtes a la societat.

 Vetllar juntament amb el Secretariat, per la visió global del procés de Guanyar Alcoi 

(estratègia, full de ruta, calendari general, etc.) així com la coordinació entre les 

diferents parts de l’estructura organitzativa.

 Vetllar pel compliment del Codi Ètic i dels Principis de Guanyar Alcoi per part de tots els

seus membres, fonamentalment dels càrrecs públics.

 Prendre decisions operatives, organitzatives i/o urgents.

 Convocar assemblees extraordinàries. En el cas que es vulga introduir algun punt en 

l’ordre del dia per part de membres no adscrits a la Coordinadora, s’haurà de fer 

públic en l’Assemblea anterior o comunicar-ho amb antelació a la convocatòria a la 

Coordinadora.

 Proposar la revocació (2.11) d’algun membre de la Coordinadora, del Grup Municipal o 

de les persones que exerceixen com a portaveus de la plataforma, amb el suport, 

d’almenys,  dels membres de la Coordinadora.⅓

 Proposar la inclusió (2.11) d’una persona com a membre de la Coordinadora, amb el 

suport, d’almenys,  dels membres de la Coordinadora.⅓

2.11 Les propostes de revocació o inclusió de persones a la Coordinadora haurà d’acceptar-se

per almenys ¾ parts dels membres presents de la Coordinadora; la proposta de revocació 

dels membres del Secretariat de Guanyar Alcoi es votarà en Assemblea oberta, mitjançant vot



lliure i directe i haurà de tenir el suport de la majoria qualifcada dels membres assistents de 

l’Assemblea (podrà exercir-se el vot de forma secreta a petició d’un membre de l’Assemblea).

2.12 Els membres de la Coordinadora hauran d’organitzar-se per donar una resposta correcta

i mesurada als reptes i obligacions que suposa una organització política municipal, repartint 

com es creguen adients les responsabilitats organitzatives tals com la tresoreria i 

comptabilitat, la secretaria, la comunicació, etc.

3. SECRETARIAT

3.1 Els membres del Secretariat de Guanyar Alcoi o Cosecretaris són els màxims 

representants de Guanyar Alcoi. Aquestes persones seran les encarregades d’exercir la 

representació política i orgànica de la plataforma ciutadana. 

3.2 Els membres del Grup Municipal de l'Ajuntament no podran optar a ser cosecretaris de 

Guanyar Alcoi per tal de deslligar l'acció del Grup Municipal i la de la plataforma.

3.3 La Coordinadora serà l’encarregada d’escollir, d’entre les persones elegides mitjançant un 

procés democràtic (punt 2), dues persones encarregades de coordinar l’acció d’aquesta. 

Tindrà la denominació de Cosecretaris de Guanyar Alcoi i seran les persones màximes 

representants dels òrgans de Guanyar Alcoi.

3.4 El Secretariat té entre les seues funcions les de:

 Coordinar les activitats polítiques de Guanyar Alcoi i assegurar la coherència 

estratègica del seu discurs, acció política i organització.

 Presidir les reunions de la Coordinadora i les Assemblees, aquesta presidència podrà 

ser delegada en qualsevol membre de la Coordinadora.

 Implementar i fer seguiment de l'acompliment dels acords i propostes que es 

defneixen a la Coordinadora.



 Té capacitat de convocatòria d’assemblees extraordinàries, de convocatòria de la 

Coordinadora i d’inclusió de punts de debat en l’ordre del dia d’ambdues.

 Té capacitat de proposar la revocació d’algun membre de la Coordinadora.

 Té capacitat de proposar la inclusió d’una persona com a membre de la Coordinadora.

 Vot de qualitat davant empats a votacions a la Coordinadora.

 Coordinar les comissions de Guanyar Alcoi i vetllar pel seu correcte funcionament.

 Representar Guanyar Alcoi allà on estiga.

 Vetllar pel bé comú de Guanyar Alcoi i per la convivència del mateix i de les distintes 

sensibilitats de la plataforma.

 Vetllar pel bon funcionament del grup municipal.

3.5 En cas que es detecten incompliments fagrants del Codi Ètic o dels Principis de Guanyar, 

la Coordinadora podrà proposar a l'Assemblea la revocació de qualsevol membre de Guanyar

Alcoi seguint els paràmetres establerts en aquest document (2.11).

4. COMISSIONS ELECTORALS

4.1 Es tracta de comissions amb caràcter puntual i temporal degut a la proximitat amb 

comicis electorals de caràcter municipal. Aquestes comissions quedaran anul·lades el dia 

després de les eleccions excepte aquelles que el Cosecretariat o la Coordinadora creguen 

adient prolongar fns, màxim, el dia de la investidura del Govern municipal.

4.2 Es crearan aquestes comissions a petició i prèvia organització d’aquestes per part de la 

Coordinadora.

4.3 Per tractar d’augmentar la perspectiva de la realitat social, econòmica i política

de la ciutat, es farà una crida a una Assemblea oberta, convidant al teixit social i

associatiu i iniciar el punt de sortida de la precampanya electoral i de l’estructura electoral de 

Guanyar Alcoi. En aquesta assemblea també es convidarà a les diferents forces de caràcter 

polític i/o cívic, per tractar de presentar-se a les eleccions amb un front ampli, coherent i de 

base.



4.4 En aquest aspecte es recomana, almenys, la creació de les següents comissions:

 4.4.1 Comissió d'agents socials i confluncia: encarregada de tractar amb col·lectius 

socials i cívics en general de la ciutat, per tractar d'augmentar la nostra perspectiva de 

la realitat social, econòmica i política municipal. També aquesta comissió serà 

l'encarregada de treballar per una ampliació de l'aspiració confuent amb la qual va 

néixer Guanyar Alcoi, tractant de mantenir comunicacions fuides amb altres forces de

caràcter polític o cívic i presentar-se a les eleccions amb un front ampli, coherent i de 

base.

 4.4.2 Comissió programàtica: encarregada de la redacció i conformació del programa 

electoral. Aquesta comissió comptarà amb les subcomissions necessàries per a 

abarcar el màxim ventall polític, social i programàtic. Aquesta comissió comptarà amb 

una persona encarregada de la coordinació de la comissió programàtica i de 

l'orientació i del bon funcionament de les subcomissions.

 4.4.3 Comissió de precampanya i campanya: encarregada del disseny de la 

precampanya i la campanya electoral en àmbits com el comunicatiu i el missatge, com

també el disseny d'accions i actes polítics. Podrà estar composta per persones alienes 

al projecte que compartisquen els principis de Guanyar Alcoi i que puguen aportar 

una visió més especialitzada, tècnica o experta dels processos electorals.

 4.4.4 Comissió d'organització: encarregada de coordinar tota l'acció de campanya, 

d'estructurar i posar a disposició de l'equip de campanya i precampanya les 

necessitats logístiques.

 4.4.5 Comissió de coordinació: conformada pels membres de la Coordinadora i per 

una persona membre de cadascuna de les comissions electorals, elegida 

democràticament entre cadascuna de les persones membres de les comissions. Serà 

l'encarregada de convocar les diferents reunions i/o assemblees, de fer un seguiment 

dels acords d'aquestes, del seu compliment i del bon funcionament de totes elles.



 4.4.6 Comissió de negociació: la Coordinadora de Guanyar Alcoi serà l’encarregada de

triar democràticament i de forma paritària l’elecció de les persones adients, 

pertanyents a l’Assemblea per a la Comissió de negociació.

4.4.6.1 El mandat d’aquesta comissió serà el següent: de cara a les eleccions 

municipals, abordar el procés de confuència amb les forces polítiques de la ciutat 

d’Alcoi que mantenen principis afns als de Guanyar Alcoi i representar els 

posicionaments de l’Assemblea en aquest procés.

4.4.6.2 Entre aquests posicionaments, ha de destacar la voluntat d’enteniment des del 

principi comú de maximitzar la participació ciutadana en la presa de decisions 

polítiques i la consegüent aposta per unes primàries obertes a la ciutadania, conjuntes 

a totes les forces polítiques i socials participants en el procés de confuència i 

desvinculades de qualsevol repartiment de quotes de poder entre partits polítics.

4.4.6.3 Aquesta comissió negociadora, respondrà davant la Coordinadora i rendirà 

comptes a l’Assemblea de Guanyar Alcoi.

5. COMISSIONS DE TREBALL

5.1 Són espais de treball des dels quals es realitzen les tasques concretes que precisa 

Guanyar Alcoi i altres que desenvoluparan els projectes que s’acorde treballar. Les comissions

són creades per la Coordinadora a petició de l’Assemblea o per criteri propi, i responen al 

mandat de la Coordinadora. Pot participar tothom que estiga interessat a fer-ho.

5.2 Cal remarcar que les comissions de treball no tenen caràcter representatiu de la 

plataforma doncs, aquest caràcter representatiu el conté l’Assemblea, la Coordinadora i el 

Secretariat de Guanyar Alcoi.

5.3 Aquestes col·laboracions poden ser continues o puntuals.



5.4 Les Comissions de treball disposen d’autonomia per prendre decisions sobre les accions 

que es porten a terme en el treball de la pròpia comissió i el seu desenvolupament, compten 

amb independència respecte a la Coordinadora, sempre complint uns paràmetres de 

compromís amb la plataforma, amb els Principis i Codi Ètic de Guanyar i amb el bé comú.

5.5 Les Comissions de treball estaran formades per grups de persones dedicades a tractar 

temàtiques diferents i/o projectes concrets.

6. GRUP MUNICIPAL

6.1 El Grup Municipal de Guanyar Alcoi tindrà autonomia per a la seua organització interna 

per tal de preservar el seu dinamisme i capacitat de reacció a curt termini i amb rapidesa.

6.2 No obstant això, s’estableixen unes normes i criteris per al bon funcionament del grup 

municipal en favor de la transparència i l’efectivitat del mateix:

 6.2.1 Informe qlinzenal: els membres del grup municipal hauran de realitzar cada 

quinze dies un informe sobre la seua feina diària, en aquest constarà el treball 

realitzat durant els dies anteriors (reunions internes o amb col·lectius, actes als quals 

s’ha acudit, feina a les comissions específques, plenaris municipals, feina interna, 

etc.). Aquest serà entregat, a molt tardar, el dilluns següent a l’informe que comprén la

quinzena.

 6.2.2 El/la Portavel del grlp mlnicipal serà la persona encarregada de coordinar 

el mateix grlp mlnicipal.

6.2.2.1 Aquesta s'encarregarà de vetlar del bon funcionament del grup municipal, de 

fer complir els horaris dels regidors i regidores, de coordinar les accions, de fer complir

tant el document polític aprovat en assemblea com el document organitzatiu i de 

funcionament, i tots aquells acords tant de l'Assemblea com de la Coordinadora que 

pertoquen i trascendisquen al grup municipal.



6.2.2.2 Li correspon al grup municipal elegir d’entre els seus membres a les dues 

persones que exerciran com a representants del grup municipal, els quals s’integraran 

en la Coordinadora. Aquests seran elegits democràticament pels integrants del grup 

municipal i s’encarregaran d’exercir d’enllaços entre la Coordinadora i el grup 

municipal, per tant aquestes vetllaran per establir un fuxe d’informació fuid i dinàmic 

entre espais polítics.

 6.2.3 L’agenda de cada regidor i regidora serà pública i haurà de difondre’s a espais 

visibles perquè la gent puga fer un seguiment i estar assabentada dels actes als quals 

acudeixen els regidors. (també reunions de treball, etc.)

6.3 L’incompliment d’aquests compromisos podrà suposar la revocació dels càrrecs públics en

els termes esmentats en les funcions de la Coordinadora d’aquest document.

Aprovat en assemblea oberta realitzada el dia 21 de novembre de 2018 


