
IDEES PER MILLORAR L’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DEL CONSELL CIUTADÀ DE
MALLORCA

Després  de  dos  anys  d'experiència  en  el  funcionament  del  Consell  Ciutadà  Insular  de
Mallorca pensam que hi ha una sèrie de millores que es poden dur a terme en el que respecta al
seu funcionament com a òrgan, en relació al contacte necessari amb els distints cercles de Podem,
amb la resta d'òrgans del partit, i amb la societat.  

De cara a especificar dites millores es presenta la següent relació:  

1) Composició dels Consells Ciutadans Insulars. Per aprofundir en la representació i la participació
territorial es proposa que:

• 1.1.  Les  persones  elegides  com  a  Secretàries  Generals  Municipals  insulars  siguin
considerades membres del Consell  Ciutadà insular amb dret de Veu i Vot a les reunions
ordinàries de l'òrgan.

• 1.2. Cada cercle territorial  actiu podrà tenir una persona designada (i  una suplent) que
podran assistir a les reunions ordinàries del Consell Ciutadà insular, amb dret de Veu i sense
Vot, sempre que no hi hagi una persona secretària general municipal en representació del
municipi al que pertany el cercle.

• 1.3. Cada àrea de treball dins el Consell Ciutadà Insular haurà d’estructurar-se en grups de
feina  composts  per  la  persona  responsable  dins  l’òrgan  i,  com  a  mínim,  una  persona
designada com a responsable de la matèria dins cada Consell Ciutadà Municipal de l’illa,
amb la  tasca  de coordinar-se  per  cercar  la  màxima eficiència  en les  accions  i  mesures
impulsades.

2) Grups de feina vinculats a diferents secretaries del Consell Ciutadà Insular

• Consell  de  Coordinació.  Amb  l’objectiu  de  millorar  la  operativitat  del  Consell  Ciutadà
Insular, la Secretaria General Insular designarà un Consell de Coordinació.
◦ La  composició és  la següent:  Secretaria  general,  persones al  càrrec de les diferents

secretaries del Consell Ciutadà Insular.
◦ Les  competències serien  les  donar  suport  a  la  secretaria  general  insular  per  dur

endavant les seves tasques, tant de caràcter públic com de caire intern.

• Comitè de Pressupost. El Consell Ciutadà Insular rep un finançament per part del Consell
Ciutadà Autonòmic per poder desenvolupar les tasques que li són pròpies, i es fa necessari
disposar d’un fòrum executiu al que poder coordinar la creació i distribució del pressupost
per àrees:
◦ La composició és la següent: Secretaria general, secretaria organització, cap d’àrea de

finances.
◦ Les competències serien: 

▪ Debatre les necessitats financeres de les àrees del CCMa
▪ Proposar un esborrany de pressupost del CCMa amb una periodicitat anual



3) Òrgans dependents del Consell Ciutadà Insular

• Comissió de Moviments Socials. Donada la importància de la connexió entre els diversos
moviments socials  i  el  nostre partit,  és necessari  dedicar-li  una atenció especial  dins el
funcionament del CCMa mitjançant aquesta comissió:
◦ La  composició és  la  següent:  Secretaria  general,  secretaria  política,  cap  d’àrea  de

Moviments Socials, persones de Podem dins diferents moviments socials.
◦ Les competències serien:

▪ Rebre demandes i propostes dels moviments socials
▪ Coordinar campanyes i mobilitzacions
▪ Ajudar a establir un clima de confiança i comunicació entre Podem i els moviments

socials


