
 

Català 

16º Assemblea del Cercle Podem Pollença, celebrada el 3 de Octubre del 2014  
a las 19:00 h en Jardins Joan March en Pollensa. 

Assistents: a l'inici 6, al final 9 persones 

Ordre del dia: 

 
1. Aprovació de l'acta anterior 
2. Negativa per part de l'equip de govern de l'Ajuntament de Pollença a la sol·licitud d'utilitzar 
espais públics coberts. 
3. Proposar la necessitat d'incorporar un nou coordinador 
4. Proposta per fer una Assemblea a Inca. Sanitat i Hospital Comarcal d'Inca. 
5. Eleccions municipals i autonòmiques. Proposta d'Alternativa per Pollença i esborranys de 
principis Polític de Podem 
6. Propostes i preguntes   
 

1. Aprovació de l'acta anterior 

 Es deixa l'aprovació de l'acta anterior per a la pròxima assemblea, per problemes de 
redacció. 

2. Negativa per part de l'equip de govern de l'Ajuntament de Pollença a la sol·licitud 
d'utilitzar espais públics coberts. 

 Ampliació de la informació sobre la reunió que van tenir el Batle i alguns membres de 
l'assemblea de Podem Pollença. Es va concertar el passat 3 d'Octubre una reunió amb el batle 
per que ens expliques els motius de la negativa a deixar-nos un espai public cobert, aixi com havia 
fet altres vegades a altres grups. Ens va explicar que els espais públics coberts estan pagats amb 
doblers públics però no son de tots. Va exposar que era impossible deixar un sol espai a totes les 
persones de Pollença al llarg de l'any i que per aquest motiu han tingut que fer uns criteris interns 
gestionats des de l'àrea de Serveis. Aquests criteris son que es deixen els espais públics coberts a 
entitats constituïdes i registrades com les associacions i partits polítics. També ens va comentar 
que poden fer-se servir les instal·lacions si l'esdeveniment esta fet amb el suport de l'Ajuntament. 

 Es proposa fer una carta oberta per informar de la negativa per part de L'ajuntament de 
deixar-nos un espai lliure cobert, per publicar-la al Punt Informatiu. A més es comenta afegir a la 
carta que els de Podem Pollença es senten discriminats o perseguits i que si no ens donen un 
espai cobert adaptat es demanara fer les assemblees a la Plaça major. 

 Es proposa paral·lelament fer una instancia per tenir una resposta per escrit de quins son 
els criteris que seguix l'àrea de serveis a l'hora de deixar els espais i qui han redactat i aprovat 
aquests criteris. 

 També es proposa fer les pròximes assemblees a la plaça sense informar a l'ajuntament. 

 Acord 

 Es posara la carta oberta als grups de treball per si s´ha d'afegir alguna cosa i després 
enviar-les als mitjans de comunicació municipals . 

 Es presentara una instancia a l'ajuntament per tenir una resposta per escrit de quins son 
els criteris que seguix l'àrea de serveis a l'hora de deixar els espais i qui han redactat i aprovat 
aquests criteris. 



 

 

3. Proposar la necessitat d'incorporar un nou coordinador 

 S'ofereix per a ser nou coordinador Eulàlia 

 Acord 

Vots a favor :6   en contra:0  abstencions:0 

4. Proposta per fer una Assemblea a Inca. Sanitat i Hospital Comarcal d'Inca. 

 Es proposa fer una petició de assemblea conjunta amb Inca per tractar i aprofundir en el 
tema de l'estat de l'hospital d'inca i Sanitat. 

Acord 

Vots a favor :6   en contra:0  abstencions:0 

5. Eleccions municipals i autonòmiques. Proposta d'Alternativa per Pollença i esborranys 
de principis Polític de Podem 

 S'explica que hi ha dos bornadors de Podemos que estan agafant força, els presentats per 
Pablo Iglesias  front al de Pablo Echenique. Se llegeix quatre dels punts del borrador del Grup 
Claro que Podemos de Pablo Iglesias que parlen de les municipals .S'al·ludeix que a Plaza 
Podemos hi ha un fil obert, amb quatre propostes principals: 

• Preservar la marca Podemos de les municipals, no presentar-se als ajuntaments com a 
Podem 
• Candidatures de Podemos a Ajuntaments i Autonomies, presentar-se nomes on els cercles 
estan validats permetent a les assemblees decidir no presentar candidatura pròpia i recolzar altres 
propostes municipalistes. 
•  Que siguin les assemblees que decideixin lliurament si presentar-se o no. 
•  Presentar-se com a Podem. 

 Per l'altra banda es comenta que Alternativa per Pollença (Grup polític municipal) ha 
proposat als partits d'esquerres i a Podem Pollença una assemblea conjunta. Es cita alguns punts 
que en va fer arribar Alternativa. S'esmenta els següent : 

• que per participar-hi seria necessari unes llistes obertes i que el programa tingues punts 
representatius de Podemos com poden ser respectar els Drets Humans. 
• Es fa notar que no son taxatius, deixen que es pugui interpretar de moltes maneres la seva 
política. 
• Com a document base s'accepta que seria un fonament en el qual començar a treballar. 
• S'incideix en que els principis que s'acordin seran inamovibles i no es podran fer servir per 
arribar a acords.   

 Acord 

 Acceptar la proposta de Alternativa per Pollença de fer una assemblea conjunta. 

Vots a favor :8  en contra:0  abstencions:1 

6. Propostes i preguntes 

 Se ens demana quin tipus d'entitat jurídica som, en relació a si som un partit polític, per si 
es tingues que fer un nou grup com per exemple Guanyem. 

 


