
 
 

40ª Assemblea del Cercle Podem Pollença, celebrada el 17 d’agost del 2016  
a las 19:30 h en Jardins Joan March de Pollença. 

Assistents: a l’inici 4, finalment 7 

Ordre del dia: 

1. Procés d’activació del Cercle (elecció del càrrec d’enllaç amb organització) 

2. Aprovació i/o esmenes als documents emesos pel Fòrum Mallorca (Sineu) 

3. Discussió sobre la creació d’un escrit dirigit a Batllia (en referència als Plens) 

4. Precs i preguntes.  

 
1. Procés d’activació del Cercle (elecció del càrrec d’enllaç amb organització) 

S’explica de nou quines funcions tindrà l’enllaç d’organització i es deixa clar que el Cercle pot 
revocar aquest càrrec si aquest perd la confiança de l’assemblea.  

Es proposa a Michael L. Muller Flury com a ostentador de dic càrrec, amb els següents resultats a 
la votació:  

A favor: 6.  

Abstencions: 1. 

En contra: 0 

Queda enllestida la proposta d’activació del Cercle a falta de redactar el document final d’informe 
d’activitat del Cercle que serà compartit en el Grup Podem Participa per la seva aprovació definitiva.  

 

2. Aprovació i/o esmenes als documents emesos pel Fòrum Mallorca (Sineu) 

 
Es llegeix el document de resum final emès pel fòrum Mallorca i es fan comentaris sobre aquest. 
S’afegeixen matisos i esmenes que es detallen com a annexos.  
 
Aquestes seran enviades al Fòrum Mallorca perquè siguin incloses al document. Queda supeditada 
l’aprovació del document, si escau, quan se’ns presenti un nou borrador / document. 
  
 

3. Discussió sobre la creació d’un escrit dirigit a Batllia (en referència als Plens) 

S’elabora conjuntament una sèrie de propostes per incloure en un escrit dirigit a Batllia, i s’acorda 
que Àngela Pascual sol·licitarà via instància a l’Ajuntament una reunió amb el Batle per tractar els 
temes que aquí apareixen:  
 
 
 
 
 



 
Des del Cercle Podem Pollença, ens dirigim a Batllia per tractar els següents temes:  
 
-Sessions plenàries i participació Ciutadana: A fi de promoure una participació ciutadana real i 
eficaç, volem presentar una proposta perquè els plens canviïn la configuració actual d’avisos i 
d’explicació dels temes a tractar:  
 
    És necessari avisar amb més anterioritat de la data del ple (2 setmanes com a mínim), perquè 
els ciutadans ens puguem preparar amb temps les preguntes o comentaris que tinguem.  
 
   És necessari informar abans dels punts a tractar i l’ordre del dia del ple, perquè la informació 
sigui més transparent i hi hagi més possibilitats d’intervenir.  
 
   s’ha d’assegurar que qualsevol ciutadà pugui fer una pregunta / intervenció respecte als temes 
que es tracten en el ple, i també proposar-ne pels següents.  
 
   els plens han de tenir un horari més accessible: en estiu, considerem que és millor que 
comencin a partir de l’horabaixa (19:30 h aproximadament), i no a les 12:00. Si no pot ser al 
capvespre, almenys que siguin al matí de prest, a les 10:00 aproximadament, ja que a les 12:00 els 
ciutadans preparem el dinar i anem a buscar els fills i filles a les activitats. Per l’hivern, l’horari ha 
der ser a la tarda.  
 
 
- Platges i concessions: volem saber en quin estat es troba la concessió actual de la platja del 
Port de Pollença, i preguntar per algunes modificacions que són molt visibles.  
 
    On són les porteries que fomentaven l’esport a la platja?  
 
    Perquè el xibiu de “La Roca” ha guanyat metres endinsant-se més dins la platja?  
 
    afegiu temes a preguntar!!!!!! 
 
 
 

4. Precs i preguntes 
 

 
No se’n realitzen.  
 
 
 
ANNEXOS (esmenes) 
 
L'assemblea del Cercle Podem Pollença ha decidit recolzar la proposta als documents 

emesos pel Fòrum Mallorca (Sineu), però amb molts de matisos. El seu suport està 

supeditat a la incorporació d'aquestes esmenes al document final y un cop incloses 

han de etornar a l'Assemblea per l'aprovació. 

No estem segurs però potser sigui necessària una altra assemblea a nivell nacional com 

la de Vistalegre per realitzar els canvis que es proposen pel que fa a la composició i 

elecció dels Consells Ciutadans. D'altre banda no ens queda clar que la proposta de triar 

portaveus de zona i la de multiplicar càrrecs, representacions, treballs i nombre de 

reunions i assemblees, (locals, de zona, insulars...) sigui el més adequat, potser fora millor 



 
que cada municipi estigués representat per una persona en el Consell Ciutadà Insular. 

Tot i així estem d'acord en la major part del document i consideram necessari i 

imprescindible afegir: 

-Que els representants elegits no tinguin poder de decisió, tot allò que no se li hagi 

encomanat per el seu Cercle ha de retornar al Cercle per la seva aprovació. 

-Abans de fer arribar o retornar una proposta hauria d'anar precedida d'una reunió de grup 

de treball preparatòria, seguida per una Assemblea que es realitzaria de forma rotatòria en 

els diferents municipis. En cas de no haver-hi acord la proposta tornaria als Cercles i 

aquests decidirien si hagués necessitat de realitzar canvis o no, per encomanar al seu 

representant. Llavors tornarien a reunir-se els diferents representants. 

-La revocació dels càrrecs per part del Cercle. 

-Més presència dels Cercles, participació i poder de decisió. 

-Tenir més presència al Cosells Ciutadans: municipal, insular i autonòmic. 

-Habilitar el dinamisme per l'assistència no presencial. 

No veiem reflectides en el document gran part de les aportacions fetes pel Cercle Podem 

Pollença per a la seva elaboració (Assemblea del Cercle Podem Pollença, celebrada el 11 

de juliol del 2016). que consideram necessari i imprescindible afegir: 

• Es considera necessari que es faci públic un organigrama amb les persones que 

desenvolupen una funció dins del partit i dels procediments i bases d'adjudicació. 

• Totes les despeses han de ser públiques. 

• Publicació de actes de reunions i assemblees en els Consells Ciutadans a nivell 

autonòmic. 

• Passar propostes i temes per al debat en els cercles per recaptar opinions de cara a les 

propostes que es porten al Parlament. 

• Alternança i descentralització dels llocs (assemblees i reunions a nivell autonòmic) de 

decisió i debat. 

• La necessitat de concretar les funcions dels consells ciutadans i els seus 

representants. 

La seva relació amb els cercles, exposició, recollida de propostes i el 

retorn d'aquestes mitjançant resposta. 

• Tenir la llista d'inscrits, que aquest disponible per als SG o gestores i més de conèixer, el 

nombre d'inscrits per municipi permetria als cercles definir línies a nivell autonòmic i tenir 

una estructura per a una resposta en un temps determinat. 

• La necessitat d'assemblees intercercles. 

• Permetre definir línies a nivell autonòmic als Cercles. Que hi hagi un posicionament i una 

exposició per part dels Cercles respecte d'aquells temes que es tracten a nivell 

autonòmic. L'elaboració d'un document, la seva recepció i la seva corresponent resposta. 



 
Tenir una estructura per a una resposta en un temps determinat. I explicar en els mitjans 

de comunicació el gran procés participatiu i els posicionaments. 

• També la necessitat de cursos de municipalisme als integrants dels cercles perquè 

existeixi una veritable participació dins dels municipis, des del coneixement. 


