
PROPOSTA D’ACORD ENTRE PODEM I GUANYAR ALCOI
FEBRER DEL 2023

PROGRAMA

1.- Les dues forces polítiques es comprometen a elaborar un programa de govern 
amplament participat amb la ciutadania. Aquest programa de govern tindrà com a principi 
fonamental el benestar comú, la defensa d’allò públic, l’ocupació i el desenvolupament 
sostenible.

2.- Per tal d’elaborar el programa es convocaran diverses reunions programàtiques obertes 
a la participació de la ciutadania en les que es proposaran propostes, es recolliran iniciatives
col·lectives i/o individuals, es definiran actuacions prioritàries, estratègies i línies d’actuació 
que haurien de conformar l’acció política a desenvolupar pels representants elegits en el 
consistori.

El document (o documents) base per a eixa discussió i elaboració programàtica serà 
redactat per una comissió paritària integrada per representants de les dues forces.

Després del procés obert de discussió, la comissió es reunirà per a refondre el document 
original amb les propostes sorgides del procés participatiu que serà d’obligat compliment per
a les dues formacions.

CANDIDATURA

1.- Les dues forces polítiques acorden configurar una candidatura que les visualitze per 
igual. De manera que la seua composició respectarà la igualtat entre ambdues.

Tota la visualització de la coalició tant en la precampanya com en la campanya, com al llarg 
de la legislatura evidenciarà la presència per igual de les dues formacions polítiques 
(imatges, presència als mitjans de comunicació, etc...)

En base a aquest principi la candidatura s’ordena de la següent manera: L’encapçalament 
seria de Podem, el 2 i el 3 de Guanyar, el 4 i el 5 de Podem... I així successivament 
intercalant membres de les dues formacions. Sent els imparells compartits dos anys per a 
cada formació.

2.- El càrrec de portaveu correspondrà els dos primers anys a Podem i els dos següents a 
Guanyar.

RECURSOS ECONÒMICS

1.- Els càrrecs electes i el personal designat contribuiran amb les seues respectives 
formacions amb una proporció determinada de les seues retribucions d’acord al que les 
seues pròpies organitzacions tinguen establert.

2.- Els recursos econòmics assignats al grup municipal es repartiran al 50% i es destinaran
a les necessitats i als diferents projectes que es desenvolupen des del grup.


