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GUANYEM FIGUERES

PROPOSTA ORGANITZATIVA I DE
FUNCIONAMENT DE GUANYEM FIGUERES
Els presents documents pretenen ser una guia organitzativa de la candidatura municipalista
per fer front als propers mesos, des del dia d’avui fins a les eleccions.
Guanyem Figueres és una candidatura municipalista i ciutadana que neix com a instrument
aglutinador de l'esquerra figuerenca de base. La conformen diferents persones i organitzacions
polítiques de la ciutat. La candidatura té com a objectiu liderar un projecte de canvi en clau
social, democràtica, popular i republicana. El funcionament de Guanyem Figueres és transparent
i democràtic, ja que és un espai obert a tota la ciutadania, moviments socials i organitzacions de
Figueres que vulguin contribuir a aquest projecte. A Guanyem Figueres no hi ha quotes de
representativitat o representació, la participació de totes les persones és a escala individual.
Membres
Es considerarà membre de la candidatura tota aquella persona que consti en el cens d’electors, el
qual s’anirà renovant constantment a mesura que hi hagi noves inscripcions. Poden ser membres
totes aquelles persones majors de 16 anys i que tinguin un vincle real amb Figueres. Els membres
tindran accés als documents interns, podran participar en els òrgans de presa de decisions
i formar part dels òrgans organitzatius.
Presa de decisions
Les decisions es prendran a partir del principi democràtic "d'una persona un vot", sense
interferència de les organitzacions que en formen part. Es crearan mecanismes democràtics i
consensuats pel que fa a la presa de decisions, responsabilitats i funcions de cada òrgan. Aquests
mecanismes quedaran recollits en el protocol de funcionament. Així mateix, en tractar-se d'un
nou projecte polític, el sistema de funcionament s'anirà ajustant a les necessitats que vagin
sorgint.
Finançament
Inicialment Guanyem Figueres es finançarà a partir de les aportacions individuals i de les
organitzacions que en formen part en igualtat de condicions. Aquestes aportacions seran a fons
perdut, excepte que els ingressos de Guanyem Figueres superin el pressupost que estableixi la
candidatura. Una vegada passades les eleccions municipals, Guanyem Figueres serà sobirana
econòmicament, gestionant els recursos institucionals que se'n derivin per interès propi. Les
retribucions que es percebin com a Grup Municipal, seran per a les despeses de Guanyem
Figueres. Tanmateix, la seu política de Guanyem Figueres podrà ser utilitzada com a seu de les
organitzacions que en formen part i que es reflecteixen al primer punt d'aquest document.
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El codi ètic de la candidatura estableix el sou màxim que poden cobrar les regidores i regidors
de Guanyem Figueres. En cas que els ingressos superin el topall establert, els i les regidores faran
una donació a Guanyem Figueres amb el restant.
Protocol de funcionament
Guanyem Figueres s'estructurarà a partir de 3 òrgans (Comissions, Coordinadora i Assemblea)
amb diferents funcions i capacitat decisòria.
Comissions
Guanyem Figueres tindrà 5 comissions per desenvolupar la tasca de la candidatura.
Comissió d'Organització: És la responsable de coordinar tots els processos de participació
de la candidatura, establir la convocatòria de les assemblees i els actes. També s’encarrega
de gestionar les persones que formen part de Guanyem Figueres, les adhesions dels nous
membres i el correu electrònic de la candidatura.
Comissió de Comunicació: És la responsable de realitzar totes les feines i accions vinculades
a la comunicació: Web, XXSS, premsa, mailing, disseny, etc. Així mateix, haurà de proposar
l'argumentari i els continguts més adients per tal de comunicar els objectius de la
candidatura.
Comissió Econòmica: És la responsable de gestionar i administrar l'economia de Guanyem
Figueres i alhora, fer propostes de finançament. Així mateix també gestionarà els aspectes
legals de la candidatura davant de la Junta Electoral de Zona (JEZ), i haurà de fer complir tots
els requeriments legals.
Comissió de Programa: És la responsable d'organitzar, coordinar i proposar el programa
electoral de Guanyem Figueres.
Comissió d'Actes: És la responsable de pensar i controlar el format dels actes, llocs,
permisos, material necessari per realitzar-los, etc.

Coordinadora
És la responsable de gestionar el dia a dia de Guanyem Figueres en tots els seus àmbits. Aquest
òrgan estarà format per un grup de dos a quatre persones que no estiguin a cap comissió. Aquest
equip serà l’encarregat de coordinar la feina i les reunions, moderar els debats, prendre acta i fer
recordatoris dels acords presos a les reunions. És responsabilitat de tots vetllar perquè aquest
òrgan sigui paritari.
Assemblea
És el màxim òrgan sobirà que està conformat per totes aquelles persones registrades a Guanyem
Figueres que tindran dret a vot. La Coordinadora serà l’encarregada de convocar l’assemblea en
cas que en el període d’avui a les eleccions sorgeixi o hi hagi la necessitat de prendre alguna
decisió o ratificar tot aquell document que necessiti l’aprovació de tots els membres.
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CODI ÈTIC DE GUANYEM FIGUERES
Mandats i sous limitats
Guanyem Figueres defineix l’exercici d’un càrrec públic com a un servei a la col·lectivitat de
caràcter temporal, no com a una professió. Qualsevol candidat que es presenti a regidor, ha de
comprometre’s a dur la tasca que el càrrec exigeixi, amb tot l’esforç i professionalitat que
comporta. Els representants tindran la condició de regidors o regidores durant un màxim de 2
mandats. Els regidors i regidores de govern cobraran un sou brut anual entre 3 i 3,5 vegades el
Salari Mínim Interprofessional segons les retencions que s'han d’aplicar en cada cas. En el cas
d'esdevenir formació política a l'oposició, els regidors i regidores que ho sol·licitin cobraran la
totalitat del sou de l’Ajuntament, entenent que la funció que realitzen comporta costos
personals i professionals. L’assemblea de Guanyem Figueres decidirà com destinar els diners que
provenen de l’assignació econòmica institucional del grup municipal.
Duplicitats de sous
Les persones que integren la candidatura no podran tenir duplicitats en les retribucions pels
càrrecs públics que ostentin.
Independència econòmica
Guanyem Figueres mantindrà la seva independència respecte dels grans grups financers i les
elits empresarials i farà públics els comptes, ingressos i despeses anuals, a tota la ciutadania. No
demanarem cap crèdit per cobrir les despeses de la campanya electoral. Apostarem per
l’autogestió, a través de campanyes econòmiques i per la gestió econòmica amb banca ètica.
Regals i privilegis
Els càrrecs electes de Guanyem Figueres no acceptaran cap mena de regal ni privilegi de cap
persona, institució o empresa. Sempre se’n donarà compte a l’assemblea.
Sense amiguismes
Les contractacions de llocs de treball es faran en pública concurrència. No es contractarà ningú a
dit per ocupar llocs de treball.
Transparència
Guanyem Figueres apostarà per l’establiment de mecanismes per fer efectiva la transparència
en la gestió municipal. Tota la informació generada per l’acció política i la gestió serà pública.
Democràcia i participació ciutadana
La candidatura garantirà la participació ciutadana en la presa de decisions i aplicarà mecanismes
perquè totes les persones, sense distinció, puguin participar activament i en igualtat de
condicions a l’assemblea de Guanyem Figueres.
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REGLAMENT DEL PROCÉS DE PRIMÀRIES DE
GUANYEM FIGUERES
Article 1. Objecte
Aquest document té per objecte regular i desenvolupar el procés de primàries per escollir els 5
primers llocs de la llista electoral amb la qual Guanyem Figueres concorrerà a l'elecció dels òrgans
de representació institucional de Figueres, així com les funcions dels òrgans que garantiran la seva
transparència i la participació.
Article 2. Òrgans de control
2.1. La Coordinadora de Guanyem Figueres vetllarà pel bon funcionament, impuls i difusió de les
primàries. Un cop realitzat el procés de primàries, la Coordinadora serà l'encarregada de
confeccionar la llista electoral segons els criteris fixats en aquest reglament.
2.2. La Comissió de Primàries és l'òrgan que haurà d'organitzar, coordinar i supervisar el procés
de primàries i el compliment d'aquest reglament. A més, haurà de vetllar per la seva
transparència, pel compliment del codi ètic i pels drets i deures de les candidatures i les persones
que vulguin participar en el procés de primàries.
2.3. La Comissió de Primàries estarà formada per una persona designada per cadascuna de les
organitzacions confluents i una persona de consens que no sigui de cap organització. Cap candidat
podrà formar part de la Comissió de Primàries.
2.3. Són funcions de la Comissió de Primàries:
a) Validar les candidatures que es presenten d'acord amb aquest reglament.
b) Vetllar per la confidencialitat de les dades.
c) Fer públic i complir el calendari del procés de Primàries.
d) Assegurar i fer complir els drets i deures dels electors i electores i candidats i candidates, així
com els requisits que fixa el present document.
e) Resoldre les incidències que puguin sorgir durant el procés segons l'estipulat en aquest
reglament.
f) Organitzar i garantir la votació telemàtica i els punts de votació presencial per facilitar la
participació.
g) Comunicar el resultat de l'escrutini a l'assemblea de Guanyem Figueres.
Article 3. Calendari del procés de primàries
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El procés de primàries escollirà els 5 primers llocs de la llista, inclòs el cap de llista
11-22 de febrer: Recull de les propostes de precandidats mitjançant un formulari al web
guanyemfigueres.cat.
2 de març: Presentació de la llista de precandidats.
2 -7 de març: Període de votació dels precandidats.
7-11 de març: Reunió amb els 5 precandidats més votats.
11 de març: Presentació dels 5 primers candidats.
Article 4. Electors i electores
4.1. Tindran condició d'electors i electores totes aquelles persones majors de 16 anys que s'hagin
inscrit al cens de votació dins el termini que s'estableixi.
4.2. Les persones inscrites al cens d'electors i electores de Guanyem Figueres tenen dret a:
a) Participar en el procés d'elecció de la llista electoral segons les normes que fixa aquest
reglament.
b) Ser candidats i candidates d'acord amb el procediment i requisits fixats per aquest document i
el de Codi Ètic.
Article 5. Candidats i candidates
5.1. Tenen dret a postular-se com a candidats a primàries totes aquelles persones empadronades
a Figueres o que demostrin una vinculació real amb la ciutat, amb capacitat de ser escollides
segons la legislació vigent i que compleixin els requisits fixats pel Codi Ètic.
5.2. No podrà ser candidat a cap de llista qualsevol persona que ja hagi exercit el càrrec de regidor
a l'Ajuntament anteriorment.
5.3. No podran ser candidates aquelles persones que formin part d’altres llistes electorals o siguin
candidates d’organitzacions que no hagin donat suport explícit a la candidatura i els seus principis.
5.4. Seran considerades candidates aquelles persones que, acomplint els articles 5.1 i 5.3,
s’inscriguin o siguin proposades (prèvia acceptació) com a tals.
5.5. La Comissió de Primàries comprovarà el compliment dels requisits exigits i la inscripció en el
procés dels candidats.
Article 6. Candidatures
6.1. Candidatures individuals: composades per un sol candidat o candidata que optarà a ser cap de
llista o dels 5 primers llocs de la llista.
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6.2. Cada persona candidata haurà de presentar els documents següents:
a) Document de compromís amb el codi ètic signat.
b) L’acceptació signada d’aquest reglament.
d) Dades personals (nom i cognom, adreça del domicili i barri).
e) Fotografia recent.
f) Breu biografia.
g) Escrit de motivació per presentar-se a la candidatura.
6.3. En cas que alguna candidatura no entregui degudament aquests documents dins el termini
fixat, quedarà exclosa automàticament de les primàries.
6.4. Es considerarà motiu d’exclusió immediata de la candidatura qualsevol tipus de
comportament amb motiu de malmetre infundadament la reputació de qualsevol candidat, així
com els comportaments xenòfobs, racistes, LGBTIfòbics, masclistes, insultants o violents.
6.5. Les candidatures no podran utilitzar imatges gràfiques de les organitzacions confluents ni de
cap altre, només el logotip i la imatge gràfica de Guanyem Figueres.
6.6. Els canals de comunicació oficials de Guanyem Figueres, així com els de les organitzacions
confluents no podran fer campanya per cap candidatura concreta i es limitaran a informar sobre el
procés i a promoure la participació de manera neutral.
6.7. La Comissió de Primàries validarà que les candidatures compleixin els requisits fixats en
aquest reglament i proclamarà les candidatures a la pàgina web de la candidatura.
6.8. Un cop proclamades, a la web abans citada hi constarà la informació de cada candidatura
(composició i nom, cognom, barri, fotografia, biografia i escrit de motivació de les persones
candidates) per tal que els electors tinguin a disposició informació per poder realitzar la seva
votació.
6.9. En qualsevol moment una candidatura pot retirar-se de les primàries comunicant-ho a la
Comissió de Primàries i a la Coordinadora.
Article 7. Sistema de votacions i resultats
7.1. Hi haurà dos sistemes de vot:
a) Vot telemàtic: es realitzarà a una plataforma digital i els vots seran validats per la comissió de
primàries.
b) Vot presencial: durant el termini de votacions, la Comissió de Primàries habilitarà els punts de
votació presencial que consideri necessaris, estant sempre controlats per una mesa composada,
com a mínim, per una persona de cada organització confluent.
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7.2. El cens d’electors i electores serà únic, evitant així que es pugui votar dos cops.
7.3. Cada elector disposarà d’un total de 5 vots que assignarà a 5 persones candidates.
7.4. Per garantir la transparència del procés, cap votació podrà ser modificada un cop realitzada.
7.5. Un cop acabi el període fixat per realitzar les votacions, la Comissió de Primàries procedirà a
realitzar l’escrutini i comunicarà els resultats a la Coordinadora. Els resultats seran publicats a la
web de Guanyem Figueres al moment de fer-se públic les 5 primeres persones de la llista
electoral.
Article 8. Confecció dels 5 primers llocs de la llista
8.1. Les persones candidates conformaran l'odre segons els vots obtinguts. Tanmateix, es buscarà
el consens que faciliti la cohesió de l'assemblea i de les persones regidores.
8.2. Per compliment de la llei de paritat i per principis polítics de la candidatura, l'ordre s'ordenarà
de forma paritària.
8.3 En cas d'empat entre dos o més candidats es decidirà per consens qui ocupa la posició més
avançada. Si no és possible, es decidirà per atzar.
8.4. Quedaran exclosos de la llista els candidats i candidates que només hagin rebut un vot.
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