
 

Català 

29 Assemblea del Cercle Podem Pollença, celebrada el 9 gener 2015 
a les 18.00 h. al "Bar Palma" C / Pare Vives a Pollença. 

Assistents: 8 persones 
 

Ordre del dia: 

 
1. Aprovació de l'acta anterior. 
2. Validació del Cercle. 
3. Secretària general. 
4. Precs i preguntes. 

 
 

1. Aprovació de l'acta anterior. 
S'ajorna l'aprovació de l'acta que ja està redactada i exposada en els grups de treball per a 
una propera assemblea ja que no es disposa del document en aquest moment per a la se-
va lectura. 
 

2. Validació del Cercle. 

Es parla dels requisits per validar el Cercle: 

• Realitzar una assemblea presencial a la qual vagin a mínim un 1% dels inscrits en l'àmbit 
territorial del Cercle. En el cas de territoris amb menys de 500 inscrits, hauran d'assistir almenys 5 
persones. I que tingui com a únic punt del dia la validació. 
• Fer l'acta constituent de l'assemblea presencial amb les signatures, de manera que el 
nombre d'assistents sigui el requerit. 
• Algun dels membres haurà d'emplenar el formula-
ri. https://participa.podemos.info/es/circulos/validacion 
• Es posa la data per al divendres 23 de gener a les 18.00 h. al Bar Palma. I així poder donar 
temps a la seva difusió que es posarà en marxa el més aviat possible. 
 

3. Secretària general. 
Es parla del Secretari General de Podem Pollença, Martí Cifre Cortés, de la no representativitat 
dels 5 vots a favor i 5 abstencions en un municipi de 44 inscrits, on era l'únic candidat i la impossi-
bilitat de votar en contra. De la tardança del Comitè de Garanties en contestar a la denúncia feta 
abans de les votacions. 
Fonamentats en el principi de sobirania popular s'apel·la a la seva revocació, sobretot degut a les 
faltes de respecte i d'honestedat, els insults, les reiterades mentides, l'apropiació de l'espai ciutadà 
i l'actitud autoritària.Que després d'haver demanat que cessés en la seva actitud, intentant una 
reconciliació, convidant-lo a una reunió expressament, la qual var rebuijar, la seva no assistència 
ni a grups de treball ni a assemblees que es creu incompleixen els principis ètics de Podem es 
proposa sol·licitar es convoqui una Assemblea Ciutadana per fer una moció de confiança. 
Iniciant una recollida de signatures, posant els fulls a disposició de tots aquells inscrits que ho de-
sitgin. Disponibles els dies d'assemblea o de grups de treball. També posant-se en contacte amb 
el cercle se intentaria fer-los arribar el document. 
 

4. Precs i preguntes. 
Es proposa fer els grups de treball divendres que ve 16 de gener a les 11.00 h. al Bar Palma. I es 
recorda que la propera assemblea serà la de validació de cercle el divendres 23 de gener a les 
18.00 h. al Bar Palma. 
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