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Manifest
Manifest
Podem de Valent és el crit d’un partit viu i en transformació. Som gent valenta
que venim del carrer, de les lluites dels barris, del teixit associatiu i arribam a les
institucions per obrir-les a la ciutadania.
Així comença el manifest de la candidatura que pretén consolidar el municipalisme
dins Podem a la vuitena ciutat de l’Estat i a la capital de les Illes en un moment
molt concret de Podem, en el qual fem un canvi d’estratègia: passam de màquina
electoral a moviment popular. L’anàlisi compartida a Podem és clara: és el moment
de crear partit-moviment i continuar obrint-nos a la ciutadania que espera molt
d’aquest canvi polític.
Actuam amb la ferma voluntat de construir una organització estructurada capaç
de generar les respostes polítiques que necessita la nostra ciutat, de la mà dels
cercles, els moviments socials i la societat civil.
Fa un any i mig, Som Palma com a partit instrumental de Podem, va unir-se a
l’onada de canvi que va escombrar el PP dels ajuntaments a totes les grans ciutats
del país. Palma va estar present a la llarga llista d’ajuntaments amb grans majories
de canvi transformador que encapçalaven Barcelona i Madrid.
Aquest èxit es va estendre amb més força a les eleccions generals del 20D i 26J ,
en les quals Podem es va consolidar com a segona força a tots els barris de Palma
i la nostra formació va establir arrels a Ciutat.
Podem de Valent pensa que és ara el moment d’accelerar i que no ens podem
donar per satisfetes amb allò que hem aconseguit. És ben cert que el deute ha
caigut un 10%, que la nostra presència a l’Ajuntament està essent clau per a
destapar la trama de corrupció del PP de Palma i que els primers pressupostos
participatius s’han fet enguany, però la ciutadania necessita molt més.
Som un projecte antagonista a les polítiques dels partits del règim. Això es
tradueix en no mimetitzar-nos amb la forma i les polítiques del bipartidisme i, per
descomptat, no fer seguidisme del PSOE.
Trobant-nos actualment en el segon any de legislatura i, després d’un any
d’aprenentatge i coneixement de les dinàmiques de la Institució, és moment de
repensar l’estructura de la nostra formació, a fi que sigui eficaç, viable, i s’adapti a
les necessitats de la ciutadania.
Podem de Valent vol convertir aquest repte organitzatiu i polític en una oportunitat
per fer de Podem un moviment popular ciutadà, vertebrat als barris i amb un
altaveu a les institucions.
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UN PEU A LES INSTITUCIONS I MILERS AL CARRER
Aconseguir que la gent senti la ciutat com a seva és la millor manera de transformarla i defensar-la. Per això és fonamental un treball conjunt de les institucions amb
els moviments socials per descentralitzar la ciutat i afavorir l’empoderament dels
barris. Una ciutat evoluciona a partir de la implicació de tothom.
Podem va néixer com un moviment popular i, ara que estam a les institucions,
volem continuar tenint el cor i els peus al carrer, perquè Palma la feim entre totes
i tots. Podem de Valent vol fer de Cort un vertader ajuntament del canvi que sigui
la il·lusió de la ciutadania viva.
Volem continuar sumant amb tu.
Per això, dins el projecte polític de Podem de Valent, proposam:
Fer de Palma una ‘ciutat rebel’ que marqui el camí a seguir per a la realització
d’una política en favor de les classes populars. No cedir al xantatge de
lleis estatals del PP. Establir una estratègia clara d’organització i lluita tant
institucional com al carrer, per donar suport als regidors i regidores i dur a
terme polítiques més valentes en favor de la gent.
Posicionament municipal davant legislacions superiors: fer un
posicionament polític contundent en contra de lleis restrictives com la Llei
Montoro i la Llei Mordassa, i dur a terme accions concretes encaminades a
pal·liar els efectes d’aquestes legislacions.
Apostar per un model de ciutat diferent, un model col·laboratiu de ciutat.
Amb espai multitasca, on puguin conviure col·lectius de totes les edats.
Repensar els espais per a joves i gent gran, perquè es puguin enriquir
col·lectivament.
Equitat com a concepte central. Gestió de la diversitat. Lluita contra
el racisme i la xenofòbia. Lluita contra les lgtbiqafòbies. Lluita contra les
manifestacions del feixisme a l’Estat i a la nostra ciutat.
Projecte de ciutat. El nou Consell Ciutadà Municipal de Palma es
comprometrà a treballar en un projecte polític per a la ciutat. Projecte de
2019 a 2029. Elaboració: de manera participativa amb la militància però
obert a la ciutadania en general. Preparació durant 2017 i 2018.
Per garantir aquest nou impuls polític a les institucions, Podem de Valent es
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compromet a posar damunt la taula un debat profund sobre el paper del grup
municipal de Podem Palma a l’Ajuntament. Proposam que el Consell Ciutadà
Municipal organitzi un debat general que culmini amb una assemblea ciutadana
per a decidir si Podem Palma ha de continuar dins l’equip de govern municipal o
no. Factors a analitzar:
•
•
•
•
•

•

Estam complint els nostres objectius polítics?
Línies vermelles i plantejaments oposats amb els socis de govern (model
turístic, seguretat ciutadana, benestar social, economia i hisenda).
Capacitat d’influència sobre les àrees que no gestionam.
Limitacions d’estar en un tripartit + lleis restrictives estatals. La
contradicció de governar.
Sospesar els canvis i millores que puguem realitzar dins les nostres àrees
de gestió i la pressió que puguem exercir des de fora sense responsabilitat
de govern. Quina de les dues convé més? Quina ens dóna més marge
de maniobra?
Preveure que l’any que ve el batle serà de MÉS. Analitzar les possibles
conseqüències i el canvi de correlació de forces.

LA CIUTAT QUE ESTIMES
La marca Palma de Mallorca ha convertit Ciutat en un aparador. Una Palma en la
qual el protagonista és el turista alhora que la gent que hi vivim en patim els efectes
negatius: impacte ambiental, precarietat laboral, desigualtat social. És ben hora ja
d’aturar la bombolla turística abans que esclati, no podem seguir depredant el
nostre territori limitat.
Palma té una de les variables de treball precari i temporal més altes. Com més
pugen els beneficis del turisme, més creix el número de joves que no cobren
suficient per sortir de casa dels seus pares. La tercera ciutat més cara de l’estat
on llogar un pis, el lloguer vacacional expulsa els residents terra endins. S’ha de
garantir l’habitatge i en condicions dignes.
Aquestes són les propostes de Podem de Valent per a construir la ciutat que
estimam:
Lluita per la plena ocupació i l’accés a un habitatge digne.
Urbanisme contra l’especulació: que el nou Pla General d’Ordenació
Urbana tingui com línia política principal evitar l’especulació amb el sol urbà.
Aposta per una ciutat més ecològica. Des de les comunitats de veïns,
impulsar tant el reciclatge en general com el compostatge de la matèria
orgànica, a més d’impulsar les “teulades verdes”, que poden ser tant un
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lloc de reunió i espai per a compartir, com un lloc on ens alimentem amb els
productes que hem cultivat.
Establir mesures per distribuir de manera més equitativa els beneficis
i els impactes negatius del turisme. Uns beneficis que no han de quedar
restringits a uns pocs agents que en ocasions els extreuen de la ciutat i
els deriven a enclavaments financers internacionals. Uns impactes negatius
sobre la impossibilitat d’accés a l’habitatge, l’espai públic, el comerç de
proximitat, la mobilitat, les condicions laborals, el medi ambient o la salut,
que hem de reduir al mínim i repartir equilibradament, sense que certs
territoris i col·lectius assumeixin la major part de les càrregues.
Abordar la qüestió turística de manera transversal i integral des de les
diverses àrees de l’Ajuntament (Economia, Urbanisme i Model de Ciutat,
Mobilitat, Medi Ambient, etc.). Afavorir la cooperació i coordinació entre
administracions particularment amb el Consell de Mallorca i el Govern de
les Illes.
TOTHOM INCLÒS
Volem passar del tot inclòs al tothom inclòs. Infància i jovent han estat els primers
que han quedat exclosos. És hora de pensar la ciutat des de la perspectiva de les
persones que hi vivim. Una ciutat pels infants, les dones, el jovent, la gent gran,
els nouvinguts, la gent que construïm Palma, que feim els nostres barris, que feim
Ciutat.
Una ciutat vertebrada a partir de l’espai públic; un espai que ha de ser compartit,
de convivència i de gestió col·lectiva. On la cultura estigui present al carrer de
forma natural i on les expressions artístiques estiguin valorades. On l’equitat de
gènere sigui una realitat i les dones no es considerin ciutadanes de segona.
Tothom hauria de poder sentir orgull del seu barri i no sentir-se estigmatitzat, fer de
la riquesa cultural un valor comú i no un bé de consum. Volem que tothom tengui
la possibilitat de viure i gaudir de tot el que la ciutat té per oferir.
I, per aconseguir-ho, Podem de Valent considera imprescindible implantar les
següents mesures i/o reivindicar-les davant l’administració competent:
Remunicipalització dels serveis públics privatitzats en els últims anys.
Cap ajust més. Serveis públics de qualitat plenament finançats.
Elevar els impostos a les rendes altes, sucursals bancàries i grans
empreses.
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Actuar contra les vivendes deshabitades Impost especial fins que passin
a ser vivendes de lloguer social. Apostam per una ciutadania que pugui
viure en la ciutat que habita sense patir preus desorbitats en l’habitatge.
Experiència pilot d’autogestió Crear espais autogestionats en l’àmbit de
barri. Afavorir la creació d’associacions d’autogestió del barri.
Feminització de la política.
• Aposta política indispensable per a reconstruir la vida en comú des d’altres
criteris ètics i polítics (les representacions de gènere naturalitzades en
una societat, les normes sexuals inscrites en els cossos i l’organització
socioeconòmica en conjunt).
• Polítiques d’Igualtat transversals i no només des d’una àrea específica.
• Feminisme com a element antagònic al neoliberalisme i a les seves
polítiques.
• Posar les cures al centre com a palanca per a la transformació: el
capitalisme globalitzat se sosté sobre enormes quantitats de treball
invisible que recau sobre les dones. L’economia s’ha de repensar
desmuntant aquesta ideologia.
Continuar amb empenta el rescat ciutadà. L’economia al servei de
les persones i no al revés. Augment de la despesa social, particularment
benestar social, formació i inserció sociolaboral.
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A.

D’ON VENIM?

Des del naixement de Podem al gener del 2014 i des de la seva posada en marxa
a la nostra illa al febrer del mateix any, hem pogut observar i viure diferents
necessitats i dificultats a resoldre.
Els continus processos electorals (tant interns com externs), la joventut de la
nostra organització i l’esperit crític que ens caracteritza han provocat que tenguem
pendent la resolució, el debat i l’arribada a acords col·lectius que facin que la nostra
organització, a nivell municipal, sigui forta, estructurada i arrelada a la nostra ciutat
per tal de poder presentar una alternativa política realment transformadora per
al nostre municipi. En aquest context, Podem de Valent vol reflectir la necessitat
reivindicada pels col·lectius que composen la nostra formació, per tornar als
nostres objectius inicials i ampliar i consolidar la nostra organització.
Podem de Valent té com a un dels seus objectius prioritaris donar resposta a
totes aquelles qüestions organitzatives pendents. Respostes i solucions que
construeixin una organització viva, sana, en evolució continua, amable i alegre per
a tota la militància i per a la ciutadania en general.
B.

QUIN CCMP VOLEM?

Des de la Candidatura de Podem de Valent, hem volgut dissenyar l’estructura pel
territori de Palma en sintonia amb les necessitats que sorgeixen de formar part
del govern municipal, però tenint en compte l’objectiu d’enfortir i ampliar la nostra
estructura i el nostre funcionament tenint molt present el futur.
Així doncs, ens establim uns objectius a assolir:
1. Vetllar perquè les línies polítiques, el programa electoral i els compromisos
adquirits per PODEM siguin el motor de les polítiques i accions que es realitzin
des de l’Ajuntament.
2. Crear canals i espais on es puguin a canalitzar els suggeriments, les queixes,
opinions i requeriments dels cercles de Podem, de les persones inscrites i de
la ciutadania de Palma, perquè arribin eficaçment a la institució.
3. Facilitar les vies per al coneixement, informació, seguiment i avaluació de les
polítiques que es realitzen a la institució per part de la militància i la ciutadania.
4. Crear llaços i sinergies amb els moviments socials del nostre territori.
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5 Empoderar a la ciutadania, implicant a les persones per a treballar conjuntament
i dur a terme accions des de la proactivitat i el sentiment col·lectiu.

C

MODEL ORGANITZATIU QUE PROPOSA “PODEM VALENT!”
1. EL MODEL VISTALEGRE

D’acord amb els estatuts de PODEMOS debatuts i votats a la Assemblea estatal
de Vistalegre, l’estructura de PODEM PALMA seguirà el que estableix el capítol 3
sobre estructura territorial.
Podem de Valent proposa una estructura organitzativa complementària composta
pels següents òrgans:
I. ESPAIS ORGÀNICS
L’acció dins la nostra formació està conformada per 4 espais permanents de
treball, juntament amb la Comissió de Garanties Democràtiques:
A. L’ASSEMBLEA CIUTADANA MUNICIPAL, màxim òrgan de decisió, oberta a
totes les persones inscrites a PODEM a Palma, i a la ciutadania interessada, a
més d’ACTES OBERTS.
B. EL CONSELL CIUTADÀ direcció executiva i representació de PODEM Palma.
C. ELS CERCLES TERRITORIALS: es donarà preferència i dotació de recursos
per a la creació d’almenys un cercle per districte de Palma.
D. ELS CERCLES SECTORIALS: Es donarà preferència a la creació de cercles
sectorials d’importància per a Ciutat, com Turisme, Mobilitat, Model de ciutat
o Cultura. Es garantirà la presència i el punt de vista de Ciutat als cercles
sectorials autonòmics com Igualtat, Serveis Socials o Medi Ambient, per dur a
terme polítiques de manera coordinada i optimitzant recursos i temps.
Així mateix, poden existir espais no formals de treball que puguin complementar
l’acció dels altres òrgans o equips de treball ad hoc per desenvolupar projectes
específics, els quals hauran de retre comptes als òrgans de presa de decisions.
Tot i que aquest esquema d’organització interna és fonamental, cal afrontar les
qüestions sobre canals de comunicació, flux d’informació, cultura organitzativa
i processos de participació per tal que es permeti sentir la veu de totes aquelles
persones que voluntàriament o professionalment recolzen i treballen per aquest
projecte, permetent una comunicació fluida i eficaç siguin quines siguin les
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seves capacitats i/o formació. Això es farà a través d’un CAUCUS DE FLUX
D’INFORMACIÓ que es celebrarà en els 6 primers mesos de feina del CCMP
perquè entre la militància busquem solucions reals i efectives per a una bona
comunicació entre CCMP-GM-CERCLES.
A. L’Assemblea ciutadana municipal
L’Assemblea ciutadana municipal és el màxim òrgan de decisió de PODEM Palma
respecte a qüestions d’especial transcendència per a l’organització i per a la ciutat.
Podem de Valent té com a compromís implementar els mecanismes per a garantir
l’exercici del dret a veu i a vot, amb tota la informació necessària, de totes les
persones inscrites, utilitzant tant eines presencials com telemàtiques.
L’Assemblea Ciutadana Municipal es reunirà, com a mínim, una vegada a l’any per
abordar tots aquells temes que siguin de la seva competència i serà convocada
pel Consell Ciutadà Municipal.
En el marc de l’Assemblea es realitzarà un acte presencial, amb convocatòria
oberta a totes les persones inscrites, que tindrà com a objectiu debatre els
temes municipals de rellevància i marcar les línies polítiques de Podem Palma.
A les Trobades Ciutadanes s’avaluarà, si escau, la necessitat de convocar de forma
extraordinària l’Assemblea Ciutadana Municipal.
>>Composició de l’Assemblea ciutadana municipal:
La composició de l’Assemblea ciutadana municipal, tal com es descriu en els
Estatuts de PODEM té la següent composició;
“Artículo 11. La Asamblea Ciudadana estatal está compuesta por todas las personas
inscritas en PODEMOS.
De acuerdo con lo que establece el artículo 4 de estos Estatutos, las personas
inscritas en PODEMOS deberán ser mayores de 16 años y no tener restringida su
capacidad de obrar y aceptar las condiciones de inscripción. Las personas inscritas
en PODEMOS tendrán derecho a la obtención de un código de votación. Este
código tiene validez permanente. Las personas inscritas podrán votar en todas
las consultas que realice la organización, siempre que el/la inscrita pertenezca al
cuerpo electoral territorial o sectorial al que se dirige la consulta.”
Així mateix, el CCMP vetllarà perquè les persones assistents de manera presencial
tinguin dret a veu i a vot respecte de les qüestions que s’aborden en aquest espai,
sense discriminació de cap tipus. Per garantir aquest dret, el Consell Ciutadà
vetllarà per l’accessibilitat, estimularà la formació, facilitarà la conciliació amb la
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vida familiar i laboral i promourà la diversitat.
>>Competències:
Les competències de l’Assemblea ciutadana municipal, tal com es descriu en els
estatuts de PODEM.
>>Funcionament:
El funcionament de l’Assemblea ciutadana municipal, seguint l’establert en els
estatuts de PODEM i en les següents propostes complementàries;
Podrà convocar una consulta amb caràcter vinculant a l’Assemblea ciutadana
municipal:
1. Una majoria simple del Grup Municipal o del Consell Ciutadà
2. Un 20% de les persones inscrites a PODEM Palma.
3. Un 20% dels cercles Territorials o sectorials.
Podrà convocar una consulta revocatòria amb caràcter vinculant:
1. Un 20% de les persones inscrites a PODEM Palma.
2. Una majoria qualificada de cercles territorials o sectorials.
Perquè una consulta revocatòria es consideri aprovada, haurà d’obtenir una
majoria qualificada de 2/3 dels vots. Dins el web de PODEM Palma, s’habilitarà
un espai per preguntes generalistes que seran respostes pel Consell Polític o el
Consell Ciutadà. Podrà elevar qüestions qualsevol persona o grup de persones del
cens d’inscrits a PODEM Palma. També es podran presentar propostes d’iniciativa
ciutadana sempre que vinguin validades per un 1% dels inscrits a PODEM Palma,
per al seu estudi per part del Consell Polític. Aquestes propostes també es remetran
als inscrits per al seu coneixement.
>>Trobades ciutadanes:
Podem de Valent es compromet a convocar, com a mínim, tres trobades ciutadanes
a l’any, garantint sempre l’espai necessari per al debat i les propostes, on el
protagonisme sigui de les persones que participen a Podem, sense perjudici que
es puguin convocar els actes o trobades extraordinàries que siguin necessàries.
En aquests actes es debatrà, analitzarà i desenvoluparan de manera participativa
les línies polítiques d’actuació a l’Ajuntament de Palma i el posicionament polític
en temes d’interès, entre d’altres.
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B. EL CONSELL CIUTADÀ
El Consell Ciutadà és l’espai executiu i de presa de decisions polítiques i operatives
de l’organització. Es regularà segons els estatuts de PODEM.
>>Composició:
1. La composició del Consell Ciutadà es realitzarà segons el que estableixen els
Estatuts de PODEMA més a més, davant de la falta de presència i participació de dones de totes
les edats a la nostra organització, Podem de Valent proposa la creació d’una
Secretaria d’Igualtat que formarà part del Consell de Coordinació del Consell
Ciutadà de Palma.
La secretària d’Igualtat tindrà com a primera tasca l’elaboració d’un Pla d’Igualtat
per a Podem Palma amb mesures de conciliació, propostes formatives en
feminismes i línies de feina que eradiquin possibles conductes i comportaments
masclistes a la nostra organització.
El pla d’Igualtat s’elaborà conjuntament amb les persones participants als cercles
i la militància en general, de manera col·laborativa i participativa.
2. El CCMP un cop al mes farà una reunió conjunta amb un representant escollit a
cada cercle, on es debatrà i s’establiran les pautes de feina, actualitat municipal i
orgànica del partit.
3. La comunicació amb els cercles, la militància i les persones inscrites a Podem
Palma és un element bàsic que s’ha de potenciar i treballar extensament. Aquesta
comunicació establerta entre el CC municipal i la resta de l’organització ha de
consolidar una relació fluida entre els òrgans i les persones, ha de garantir la
transparència en la presa de decisions, l’acció diària de la direcció municipal i
l’activitat econòmica del partit.
És prioritari que els fluxos de comunicació interna s’estableixin de manera que
donin resposta a les demandes i interessos de les inscrites i inscrits i de la
ciutadania en general.
Per totes aquestes raons, Podem de Valent es compromet a establir les següents
mesures concretes proposades i debatudes en els actes oberts d’elaboració
d’aquest document:
•

Creació i desenvolupament d’eines específiques que fomentin la comunicació
constant i la transparència del Consell Ciutadà Municipal com ara la creació
d’una plana Web, d’un canal de difusió de Telegram i xarxes socials majoritàries
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(Facebook i Twitter) en les quals la informació municipal institucional i política
s’exposi de forma constant.
•

Compromís ferm de, en els primers 6 mesos de funcionament del nou Consell
Ciutadà Municipal, realitzar un caucus, de la duració que sigui necessària, per
acordar amb els cercles i tota la militància els fluxos de comunicació, relació i
contacte directe entre el Consell Ciutadà, Grup Municipal, cercles i inscrites i
inscrits en general.

•

Sol·licitud concreta, acompanyada d’una implicació i treball ampli, als Consell
Ciutadans de nivell superior (insular i autonòmic) d’establir canals i vies de
comunicació i coordinació per tal d’evitar solament d’activitats i actes i per
treballar conjuntament en tot allò que fos necessari. Aquesta proposta de
coordinació s’estendrà també a la resta de Consell Ciutadans municipals de
l’illa de Mallorca.

>>Competències:
Són competències del CCMP en general les establertes en els estatuts de PODEM
i les següents propostes complementàries:
1. Realitzar la conducció executiva i política de PODEM Palma prenent decisions
sobre aquests aspectes en el marc dels mandats de l’Assemblea Ciutadana
Municipal i els Cercles del Palma.
2. Fer seguiment i donar suport a la tasca del Grup Municipal, promovent la
coordinació i la complementarietat entre l’acció municipal-institucional i l’acció
organitzativa.
3. Dins les diferents secretaries es duran a terme les següents competències:
•
• COMUNICACIÓ I PREMSA
• Creació de l’argumentari comunicatiu de la formació.
• Creació del material per a les xarxes.
• Donar suport al Grup Municipal per garantir la comunicació, la coordinació
i l’articulació entre l’espai institucional i l’organitzatiu polític.
• Elaborar i difondre continguts, anàlisis i campanyes, amb capacitat de
donar resposta a l’actualitat i de col·laborar amb la identificació dels temes
d’interès en la seva àrea temàtica.
•

POLÍTICA
• Fer d’interlocutora amb altres actors polítics i/o socials en representació de
PODEM Palma
• Gestionar imprevistos o situacions d’urgència.
• Estudiar les estratègies davant la gestió diària del govern
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•
•
•

Preparació de documentació base de les polítiques a implantar
Promoure l’anàlisi, la reflexió-acció, la innovació i la transversalitat de les
polítiques públiques en el marc del programa electoral de l’organització i el
seguiment i el control de l’acció política de l’ajuntament.
Debatre i decidir de les línies i les accions polítiques i programàtiques des
del punt de vista dels barris i districtes de Palma, detectar-ne debilitats i
establir propostes.

•

ORGANITZACIÓ
• Gestionar els pressupostos del projecte impulsa a Palma per projectes
socials.
• Convocar a l’Assemblea ciutadana municipal
• Coordinació dels altres òrgans amb el Consell Ciutadà
• Donar suport als portaveus
• Realització de tots els tràmits, contactes i preparació de les activitats que
realitzi el CCMP.
• Creació d’un calendari formatiu anual per als inscrits
• Creació d’espais oberts de debat municipal
• detectar punts febles i fer propostes de millora, així com de la facilitació
dels espais de deliberació i de presa de decisions, i també de portar a terme
processos de mediació i arbitratge per la resolució de conflictes interns a
petició del Comitè de Garanties
• Donar suport en temes logístics, esdeveniments, convocatòries dels cercles
territorials i sectorials
• Donar informació i gestionar els voluntaris inscrits a trobar el seu espai de
treball que s’adapti a les seves necessitats i capacitats.
• Fomentar xarxes i espais d’intercanvi i la implicació de les persones
de PODEM Palma en entitats, moviments socials i organitzacions
especialitzades, així com la relació amb persones expertes referents de les
diferents temàtiques i la participació en les plataformes de referència, a la
vegada que les enforteixen i en fan d’altaveu.
• Treballar pel creixement i la consolidació de la comunitat de PODEM
conjuntament amb els cercles i, al mateix temps, del teixit associatiu.

•

ADMINISTRACIÓ
• Encarregar-se de la gestió operativa i de funcionament de l’organització
garantint l’elaboració, la validació, la implementació i el compliment dels
acords, protocols, fluxos d’informació, convocatòries, reunions i trobades.
• Coordinació dels recursos humans de la formació, tant a les sessions
formatives, com a la tutorització dels nous voluntaris de la formació.
• Ser responsable del compliment de les actuacions en matèria de
transparència i participació (publicació d’actes a la web, impuls dels
protocols i dels espais de participació digitals necessaris, etc.
• Elaborar el pressupost anual de funcionament de l’organització i vetllar
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•

•
•
•

perquè es compleixi.
Assegurar la implementació de mecanismes de transparència i de rendició
de comptes de l’organització, que inclouran com a mínim un informe anual
de rendició de comptes que serà presentat per a aprovació al Plenari.
Aquest informe inclourà, com a mínim, les accions realitzades, les fonts
de finançament, l’execució pressupostària, el detall de les despeses i la
implementació dels protocols de compra, la contractació de serveis i de
recursos humans.
Fiscalització econòmica dels representants i càrrecs electes, encarregantse de la publicació del seu patrimoni, ingressos i despeses.
Promoure i garantir la comunicació, la informació i la transparència interna
i externa de tots els espais de treball de l’organització.
Coordinar l’estratègia comunicativa interna i externa.

4. La comunicació amb els cercles, la militància i les persones inscrites a Podem
Palma és un element bàsic que s’ha de potenciar i treballar extensament.
Aquesta comunicació establerta entre el CC municipal i la resta de l’organització
ha de consolidar una relació fluida entre els òrgans i les persones, ha de garantir
la transparència en la presa de decisions, l’acció diària de la direcció municipal
i l’activitat econòmica del partit
>>Funcionament:
El Consell Ciutadà funcionarà segons la normativa dels estatuts de PODEM i per
les següents propostes:
1. El conjunt del Consell ciutadà es reunirà com a mínim un cop per setmana
de manera ordinària, i un cop al mes amb els representants dels cercles i el
coordinador del GM, i de manera extraordinària sempre que un 25% dels
membres ho estimin adient.
S’establirà una reunió mensual específica entre el Consell Ciutadà Municipal
i persones representants dels cercles territorials i sectorials per tractar temes
exclusius dels cercles.
Participació dels cercles a les reunions del Consell Ciutadà municipal. Els cercles
participaran a les reunions del Consell Ciutadà Municipal amb la presència
d’una persona representant de cada un dels cercles triada pel mateix cercle.
2. Tant l’ordre del dia com les actes de les reunions del Consell Ciutadà es faran
públiques al web.
3. Les decisions es prenen, sempre que sigui possible, per consens després del
debat. En casos urgents o d’impossibilitat d’arribar a un consens es podrà

15

Estructura organitzativa
decidir per votació amb majoria simple, tant presencial com telemàtica.
4. Haurà de presentar a l’Assemblea un informe anual d’activitats i resultats.
>>Formació
La formació té com a objectius l´empoderament i creixement de les persones dins
el projecte polític.
Una formació adequada en matèria municipal permetrà a les inscrites i inscrits
conèixer de primera mà les dinàmiques i normativa de l´Administració Local. De
la mateixa manera, la formació sobre qüestions polítiques més generals suposarà
el desenvolupament de millors aptituds polítiques dels càrrecs institucionals,
membres dels cercles i ciutadania en general.
Per Podem de Valent aquesta formació ha de suposar una millora en la participació
dins el projecte a tots els nivells, redundant especialment, en l´activitat dels cercles,
fent-los més atractius i donant-los les eines necessàries per dur a terme propostes
en l’àmbit municipal que siguin executables amb solvència dins l´Administració.
Podem de Valent creu en la cultura i la formació com a una eina revolucionària
com va succeir a principis del Segle XX mitjançant les Escoles Lliures, i en la
importància de continuar aprofundint coneixements per millorar el nostre debat i
rebutjar les idees neoliberals amb fermesa.
El CCMP crearà, dins la Secretaria d´Organització, una comissió encarregada de la
formació que durà a terme les propostes sobre activitats formatives d’acord amb
les peticions de formacions que facin els cercles, les persones inscrites o el mateix
CCMP.
Els cercles podran sol·licitar formació específica i lideraran les seves pròpies
accions formatives a les quals el CCMP haurà de donar suport.
Aquestes activitats formatives consistiran en col·loquis, debats, tallers, cinefòrums o similars i tractaran matèries municipals i també qüestions de política
general que permetin créixer la nostra organització com a eina de transformació
social i política.
La Comissió de Formació el·laborarà un pla formatiu anual que respongui a les
necessitats i demandes de les inscrites i inscrits. El calendari formatiu es publicarà
a la plana web del CCMP per tal que pugui ser conegut per totes i tots.
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II. EL CERCLES
Podem va néixer precisament per donar resposta a la falta de participació de
la ciutadania en la presa de decisions en la política institucional. Forma part del
nostre ADN la lluita per una democràcia participativa, la defensa de que les veus,
opinions, idees i necessitats de les persones siguin escoltades i tingudes en
compte a l’hora d’establir les polítiques que ens condicionen i afecten les nostres
vides.
“Mai més un país sense la seva gent” ha estat un dels arguments més forts que
hem presentat a la ciutadania per tal de que dipositessin les seves il·lusions,
esperances i feina diària en el nostre partit, per tal de representar aquest canvi real
que la nostra gent ve necessitant des de fa tant de temps.
Si creiem realment en aquestes idees i arguments hem de començar a desenvoluparles també en la nostra organització. Podem de Valent aposta forta i verdaderament
per impulsar la participació directa dins l’estructura interna municipal. Defensem
una participació oberta als cercles, de les persones inscrites i també de la ciutadania
en general.
Podem de Valent proposa la següent bateria de propostes concretes per tal de
donar una empenta a la participació directa i real:
1. Convocatòria d’assemblees participatives i obertes a la ciutadania als barris en
places i llocs públics.
2. Presència de Podem i de nous cercles als barris. S’articularan, treballant
col·laborativament amb els cercles i les persones interessades, els mecanismes
per a que el projecte s’obri a la participació i així puguin proliferar nous
cercles i afermar-se els ja existents, així com establir relacions fluides amb les
associacions i entitats de la societat civil.
3. Presència activa a organitzacions socials, que treballin en la protecció de les
persones i dels seus drets, del nostre entorn i de la cultura. El Consell Ciutadà
municipal obrirà el debat i una nova línia de feina per tal d’establir la relació
amb les entitats de la societat civil i potenciar que la nostra organització estigui
oberta a tothom i a noves idees que millorin i facin créixer el nostre moviment.
4. Treball amb les persones que han col·laborat com a apoderades als diferents
moments electorals. Podem de Valent es compromet a posar en pràctica la
relació amb les apoderades i apoderats, mitjançant la formació i la creació
d’espais de participació. S’establiran mecanismes perquè les apoderades/ats
es sentin part del projecte i continuïn participant a Podem Palma.

17

Estructura organitzativa
5. Arribar a l’UIB i a altres centres formatius. Es plantejaran i s’estudiarà quina
és l’opció més adient per ser presents a aquests espais (cercles, col·laboració
amb entitats d’estudiants....). Es plantejaran i duran a terme xerrades i
col·loquis de temes socials, educatius i d’interés ens ajudaria a obrir debats i
més participació.
6. Creixement i extensió de Podem. Definició participativa i conjunta de les
funcions dels cercles. La candidatura es compromet a , en el caucus proposat
a l’apartat de comunicació i transparència, debatre i treballar per establir les
competències, funcions i objectius dels cercles, per consolidar i fer créixer els
cercles i augmentar i millorar el múscul de la nostra agrupació a nivell municipal.
7. Creació del Comitè de Suport Intern, òrgan intern per a la facilitació de les
relacions humanes, de resolució de conflictes, de creació d’espais de deliberació
emocionals, de celebració, de suport mutu, de convivència i festius per a fer de
la organització un lloc de trobada positiu i de millora constant de les relacions
interpersonals dins el CC i dins els espais que ho requereixin.
8. Trobada intercercles trimestral. Podem de Valent convocarà trimestralment una
trobada entre tots els cercles (territorials i sectorials) que funcionen a Palma
amb l’objectiu d’establir relacions de cooperació i treball conjunt, millorar i
afermar les relacions entres les persones participants i crear un partit més fort
i àgil a la nostra ciutat.
III. Espais Institucionals
GRUP MUNICIPAL
El Grup Municipal desenvolupa l’activitat institucional a l’Ajuntament.
>> Composició
1. Regidors i regidores, directores generals, gerent EFM, Assessor de Districte
Nord i personal tècnic de suport.
2. La Secretaria General i la Secretaria Política del CCMP.
>> Funcions:
1. Gestió de l’activitat municipal de Podem i garantir l’aplicació de les línies
polítiques acordades per Podem Palma.
2. Aplicació de l’estratègia política de PODEM en l’àmbit institucional.
3. Coordinació i seguiment de les polítiques territorials i sectorials amb els seus
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representants.
4. Coordinació amb els espais de treball de les regidores i regidors.
>>Funcionament:
El Grup Municipal organitzarà el seu funcionament de manera proactiva i tenint
en compte les necessitats que es derivin de la gestió institucional, mitjançant les
següents tasques:
1. Realització d’una reunió setmanal, en la qual participaran també aquelles
persones/ col·lectius convidats, quan l’agenda política marcada així ho
requereixi.
2. L’assistència a la reunió mensual del Consell Ciutadà amb els cercles de PODEM
del coordinador del Grup Municipal, a fi d’informar de l’acció de govern i de les
trobades amb persones d’interès o col·lectius.
3. Investigació sobre accions polítiques transformadores a altres indrets i analitzar
la seva possible aplicació a Palma, realització d’esborranys de propostes i
preparació de documentació requerida pels òrgans i càrrecs del partit.
4. L’assistència a les Assemblees obertes, on es farà conèixer l’activitat realitzada
a l’Ajuntament, pròxims objectius de treball i altres informacions rellevants.
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Annexe - Propostes concretes per a la
ciutat que estimes
Podem de Valent no és només una candidatura al CCMP. És, sobretot, un projecte
polític que aspira a fer de Palma una vertadera ciutat del canvi. Per això, en el
procés participatiu i obert en el qual hem elaborat aquest document, s’han inclòs
una sèrie de propostes concretes, aprovades en assemblea oberta, que Podem de
Valent es compromet a impulsar dins l’acció municipal dels propers anys.
Model de ciutat i polítiques generals
Descentralització municipal i empoderament de les persones als barris. Oferir
les OAC de l’Ajuntament com a eina i referència social als barris per proporcionar
solucions i ajudes als problemes de caire més social. Desenvolupar els Consells
de Barri on els i les habitants puguin contactar amb membres de l’Ajuntament, de
l’Administració Municipal i Entitats vinculades al barri per tractar problemàtiques
del lloc.
Creació de Casals de Barri també com eina d’integració social per a persones
excloses o amb risc d’exclusió, Reforç educatiu i d’oci per infants i jovent, eina
de divulgació social per millorar la vida a Ciutat així com un lloc on la gent gran
no siguin persones passives sinó que facin transmissió dels seus coneixements.
També ha de ser un lloc on entitats socials del barri tinguin un espai de reunió i
difusió de la seva feina.
Reforma de la Policia Local de Palma. Per una banda han de ser més al carrer
en tasques de trànsit, per una altra una eina de solucions a conflictes diaris de
convivència i de detecció pels serveis socials municipals. Fomentar una policia
més propera i que recuperi la confiança dels palmesans. Reforç del programa de
policia tutor i de barri.
Canvi de model pel trànsit a Ciutat. Repensar el model que centralitza les
comunicacions del transport públic al centre (sobretot a Plaça Espanya) i obrir
línies més transversals amb els barris fora del Centre. Continuar amb la creació de
carrils bici i fer una conscienciació cívica del correcte ús dels espais de vianants,
bicicletes i vehicles a motors. S’ha d’aconseguir alleugerar la Via de Cintura
i Avingudes per un model més sostenible i que faci menys necessari el cotxe.
Revisar les línies d’autobús mitjançant un procés participatiu i augmentar les
línies nocturnes. Establir mecanismes per a una major conciliació entre bicicletes
i autobusos. Incorporar el tramvia a Ciutat.
Crear una comissió de treball de Diagnosi i disseny de ciutat, amb l’objectiu de
tenir una política integral, un model de ciutat que vulguem per a Palma.
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Economia
Afavorir la defensa del petit comerç, en especial els comerços tradicionals de
Ciutat que són regentats per diverses generacions d’una mateixa família. Aquesta
defensa no sols ha de ser dins el centre sinó que als barris ha de tenir més força,
afavorint els comerços de proximitat i productes de quilòmetre zero.
Promocionar el cooperativisme i projectes d’autogestió, en especial col·lectius
de dones i persones de més de 40 anys, com a motor d’una nova economia local.
Una manera de lluitar contra el monocultiu turístic i diversificar l’economia local.
Creació d’una taxa per a les franquícies i negocis de multinacionals al centre de
Ciutat, així com una moratòria indefinida de nous centres comercials. Creació
d’una taxa d’ús de l’espai públic pels caixers dels bancs que siguin als carrers.
Iniciar una via d’estudi per analitzar la possible creació d’un mètode de pagament
exclusiu per a Ciutat que beneficiï el comerç local.
Turisme
Fomentar la utilització del transport públic en lloc dels vehicles de lloguer per
a les persones que visiten Palma, evitant afegir més trànsit al turisme.
Implantar mesures per desconcentrar el turisme del centre de Ciutat promovent
rutes alternatives.
Lloguer vacacional: Intentar estar com a Podem Palma a la comissió de llei de
lloguer vacacional.
Creació del Consell Turisme i Ciutat. Un òrgan estable de participació ciutadana
amb la finalitat de debatre i consensuar el model turístic. Dóna veu no només als
sectors tradicionalment més implicats sinó, principalment, al conjunt d’entitats de
la ciutat.
Pla de xoc contra els habitatges d’ús turístic il·legals. Bateria de mesures per
intensificar la lluita contra l’oferta il·legal amb l’objectiu de garantir la convivència,
el dret a l’habitatge i un model urbà sostenible. Ciutat ha de ser per qui l’habita,
no pot ser que les persones residents no puguin accedir a un habitatge perquè
aquest estigui destinat al turisme.
Pla Urbanístic d’Allotjaments Turístics per a regular les diferents modalitats
d’allotjaments turístics (hotels, apartaments, pensions, hostals, residències,
albergs i habitatges d’ús turístic). No es podrà substituir habitatge existent per
implantar establiments turístics; es fixa un creixement zero a tota la ciutat dels
habitatges d’ús turístic i s’estableixen 4 zones de regulació en funció de diversos
paràmetres: decreixement natural; manteniment; creixement contingut i àmbits de
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regulació específica. Inclou la creació d’un cens públic d’allotjaments turístics que
permetrà gestionar més fàcilment l’aplicació del pla.
Medi ambient
Millora dels tractaments de residus a Ciutat. Crear consciència entre la
ciutadania de Palma sobre l’estima al medi ambient i dels pocs recursos que tenim
a Mallorca. Organitzar tallers i proporcionar informació a les escoles i a les OAC,
Casals de Barri o a l’entrada dels mercats i supermercats sobre el correcte triatge i
la situació dels nostres recursos. Més mitjans per a EMAYA i fomentar la implicació
ciutadana amb la neteja i tractament de residus a través de la informació i formació.
Promoció pels infants i joves de l’esport i l’oci saludable com opció vital.
Defensar i promocionar els esports com activitat social (no només el futbol),
en especial als barris on l’exclusió social i la pobresa són més fortes. També
portar al carrer oci i cultura per trencar amb la dinàmica d’alcohol i drogues com
opció nocturna. Obrir els Casals de Barri a les nits dels cap de setmana per a
esdeveniments musicals o activitats socials i culturals que donin als joves una
visió d’un altre oci.
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