
Acta para el censo no nominal  de militantes 
de los Círculos Podemos 
Cada Enlace de Organización deberá cumplimentar los siguientes datos: 

  

Nombre del círculo:   

 

 Cercle Podem Pollença  
 

Ámbito territorial:  

 

 Municipal 
 

 Número del código de 

activación:  

 

  

 TM040704201 
 

 Fecha de celebración  de la 

asamblea:  

 

  

1 abril 2018 
 

 Medios en los que se ha  

publicitado la asamblea:  

 

  

Pàgina de facebook del Cercle 

Podem Pollença, Grups de 

Treball, Grup de Whatsapp i 

llista correus.  
 

Lugar de la asamblea:  

 

  

Jardins Joan March del 

Convent (Pollença) 
 

 Hora de comienzo   y 

de finalización  de la 

asamblea:  

 

  

Inici: 19:00 

Finalització: 20:30 
 

 

 

 

 

 



Orden del día   

de la asamblea:   

 1. Cens no nominal de 

militants del Cercle Podem 

Pollença 

2. Pressupostos Participatius 

Ajuntament de Pollença. 

3. Línies estratègiques 2018-

2019. 

4. Precs i preguntes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acudeixen a l’assemblea 4 persones, totes inscrites a Podem.  

 

 

Punts desenvolupats: 

 

1. Cens no nominal de militants del Cercle Podem Pollença 

 

Es recullen els gèneres, edats i professions de les persones que assisteixen a l’assemblea per 

complimentar el procés del Cens No nominal Militant.  

 

2. Pressupostos Participatius Ajuntament de Pollença. 

 

Es valora la possibilitat de presentar alguna proposta, tenint en compte les següents esmenes a 

incorporar si s’acaba produint dita presentació de proposta: 

- El procés no fomenta la participació de tothom.  

- El procés ha estat presentat amb poca temporalitat.  

- El procés no hauria d’excloure projectes que no tinguin necessàriament una construcció de 

nou equipament físic.  

 

3. Línies estratègiques 2018-2019. 

 

Es considera la possibilitat, donats els resultats de la consulta en el que els inscrits i inscrites decidiren 

que Podem havia de presentar-se a les eleccions municipals, guardant el seu nom si ho fes, d’anar fer 

feina per presentar candidatura pròpia.  

 

   
   

 



També es considera fonamental explorar altres opcions d’aliances amb partits polítics del municipi 

que tinguin afinitat ideològica i de polítiques socials per presentar una candidatura conjunta.  

 

4. Precs i preguntes 

 

L’enllaç, Michael L. Muller, informa que el proper dia 10 d’abril es realitzarà una reunió d’enllaços, a 

la que el mateix acudirà de forma telemàtica (Skype).  

 

PODEMOS. 


