
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.



3.- En cas de poder disposar d’un/a secretari/a de grup, es repartirà la dedicació entre 2 
persones. Cada formació política en designarà una.

FUNCIONAMENT I PRESA DE DECISIONS

1.- El grup municipal decidirà la manera d’estructurar-se i funcionar de comú acord entre els 
seus membres, amb un repartiment equitatiu d’àrees segons perfils i coneixements. 

2.-Independentment de la plena sobirania a l’hora de prendre decisions de cadascuna de 
les forces polítiques i d’establir els procediments que creguen convenient per a fer-ho. El 
grup municipal donarà periòdicament comptes de la seua gestió a la ciutadania en 
assemblees informatives conjuntes i obertes, on també arreplegarà opinions i propostes de
temes d’actualitat local per a incorporar-les, si s’escau, a la seua gestió municipal.

3.- Les forces signants acorden igualment convocar assemblees conjuntes per a la presa 
de les decisions estratègiques de gran importància com són:

a. Votació per a l’alcaldia.
b. Possibilitat d’establiment d’acords de govern i assumpció de competències de 

gestió.
c. Votació de pressupostos.
d. Votació del PGOU o de modificacions substantives de l’ordenament urbanístic 

(particularment aquelles que afecten sensiblement el medi ambient, el patrimoni 
històric-artístic o a col·lectius grans o especialment vulnerables).

e. Votacions sobre la gestió de serveis públics municipals (particularment en el cas que
es pretenga la seua cessió a altres administracions o la privatització/recuperació de 
la seua gestió).

f. Assumptes que tinguen una especial rellevància pública i/o siguen sospitosos 
d’il·legalitats o de comportaments corruptes.

 
4.- La distribució de la representació del grup en comissions i organismes municipals 
s’haurà de regir pel principi de paritat en la representació de les dues forces i propiciar els 
perfils més adients.

5.- Es crearan i fomentaran activitats, jornades, xarrades i actes conjunts d’ambdues 
formacions.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest acord serà signat per tots/es els candidats/es de la coalició i es farà públic en 
presència dels mitjans de comunicació per a que així quede constància del mateix.


