
 

 
 Assemblea Ciutadana Territorial Podem Pollença, celebrada al Bar Palma, carrer Pare 

Vives, Pollença, el 31 de gener del 2015 a les 18:00 h.. 

Assistents: 10 persones 

 

Ordre del dia: 

1. Moció de confiança contra el Secretari General de Podem Pollença, Martin Cifre Cortés. 

2. Precs i preguntes. 

 

Reunits el divendres 23 de gener se li va transmetre al Secretari General, Martin Cifre Cortes, 

l'acordat en Assemblea celebrada el 9 de gener de 2015. Sol·licitant-li que convoqués una 

Assemblea Ciutadana Territorial per fer-li una moció de confiança. Al que va accedir, posant com a 

condició l'entrega de signatures i acordant que aquesta es realitzés el dissabte 31 de gener a les 

18.00 h. al Bar Palma, carrer Pare Vives, Pollença. 

 

Article 34. Mecanismes per convocar les Assemblees Ciutadanes Territorials.Podrà convocar una 

consulta Revocatoria amb caràcter vinculant (al conjunt dels inscrits). 

3. Un 25% dels inscrits en PODEM o un 25% dels Cercles validats en aquest territori. 

 

• El recompte de firmes necessàries per convocar-la es compleix (25% dels Inscrits a 

Podemos empadronats al municipi de Pollença). El nombre de signatures és de:13 + 2 ( després 

de moció). 

•  Está pactat i amb la paraula del Secretari General, amb una desena de testimonis (els 

mateixos els noms i signatures que consten en l'acta de validació del Cercle Podem Pollença) , 

que aquest convocaria sense cap problema l'assemblea, si se li aportaven les firmes abans de la 

data de l'assemblea, que és 31 de gener. Ell mateix va firmar la propia sol.icitud d'assemblea. 

• El secretari general Martín Cifre no acudeix, incomplint la seva paraula i les seves funcions. 

• S'ha intentat fer-li entrega de les firmes i no ha volgut rebrer-les en diverses ocasions. 

• Amenaça denunciar-nos al Comité de Garantías i al Jutjat de Guardia, si es fa l'assemblea. 

 

1. Moció de confiança al Secretari General de Podem Pollença, Martin Cifre Cortés. 

 

a) 

- Martí Cifre Corts va utilitzar mentides com que els cercles desapareixerien, que correpondía un 

consell ciutadà (44 inscrits al municipi), perquè els companys recolzessin la seva candidatura. 

- Insults i menyspreu a membres del cercle a l'hora de debatre. 

- Va provocar la dimissió d'un coordinador del cercle. 

- Va lliurar una acta manipulada per l'aval, aquesta acta no estava aprovada per l'assemblea. 

- Es va negar a presentar els esborranys polítics i organitzatius, fins passat el termini de lliurament 

de l'aval. 

- Plagi de documents. 

- Utilització del nom de Podem Pollença i el de Podem pel seu interès personal i el d'alguns 

empresaris (va sortir en premsa i en el ple de l'ajuntament) i sense consultar-ho a l'assemblea. 



- L'apropiació de l'espai ciutadà i l'actitud autoritària. 

 

b) 

- El Cercle no va avalar a Martí Cifre Cortes, va deixar en mans del Comitè de Garanties l'aval, 

enviant un missatge amb els fets. 

-  El cercle ha denunciat els fets enviant un document al Comitè de Garanties on exposàvem, amb 

captures de pantalla, com Martí Cifre insultava i menyspreava a alguns membres del cercle 

Podem Pollença incomplint el Codi Ètic. També no tots, però si alguns van manar cartes 

individuals explicant el comportament d'aquesta persona referent a ells. 

- Se li va demanar que cessés en la seva actitud, intentant una reconciliació, convidant-lo a una 

reunió expressament, la qual rebuig. 

-L'actitud De Marti, no s'han acabat amb el seu nomenament de Secretari General, sinó que 

segueix amb la seva línia. No ve ni als grups de treball ni a les assemblees. 

- Se'ns ha comunicat des de partits polítics locals que ha intentat pactar amb ells utilitzant el seu 

càrrec en benefici propi. 

- A incomplint la paraula de convocar l'assemblea tot i tenir les firmes. 

-Previ i posterior al seu nomenament, ha intentat fer pactes, sense consultar a cap membre de 

Podem i al Cercle. 

 

S'ha intentat resumir al màxim els fets, i s'aporten les següents proves: 

 

Proves 

  

-Acta 24 aprovada per assemblea 

-Document enviat per Martín Cifre Corts com a acta per la seva candidatura a secretari general on 

també intenta enfrontar a un membre del cercle amb el d'un partit polític. 

-Acta 25 aprovada en assemblea. 

-Preses De pantalla on es pot observar l'actitud de Martin Cifre 

-Posem a la vostra disposició el compte de correu, el facebook i els documents que cregueu 

necessaris. 

-Firmes dels inscrits. 

-Firma de Martí Cifre Cortés. 

 

Votació de la moció: 

 

                     A favor                               Abstenció                         En contra 

                      10                                         0                                     0 

 

. 

Per tant, Martí Cifre Cortés, Secretari General,  per unanimitat queda revocat del seu càrrec. 

Aprovada la moció de confiança contra aquest, per 10 vots a favor, 0 abstencions i 0 en 

contra. 

 

 

        


