PROPOSTA DE REGLAMENT ORGANITZATIU DE SOM PALMA
A PARTIR DE LES REUNIONS DELS CERCLES DE PODEM PALMA
NOVEMBRE 2015
Preàmbul
Aquest reglament estructura el model organitzatiu de Som Palma en una Assemblea General, una Comissió de Coordinació
amb funcions de direcció, en vàries Comissions i en Grups de Treball que desenvolupin, per una part, la tasca de
funcionament intern del partit, i per altra, que possibilitin el desplegament i l’aplicació de la política de Som Palma per part dels
òrgans del partit i del grup municipal i, també, que extrapolin la política municipal de Som Palma fent que arribi a la ciutadania i
recollint les seves propostes. El Comitè Ètic actuarà de manera totalment independent a la resta d’estructures del partit.

Disposicions generals
Assemblea General
Article 1.- L’òrgan suprem del partit polític Som Palma és l’Assemblea General, constituïda pel conjunt de les seves afiliades i
afiliats. És el màxim òrgan de decisió, estableix els objectius programàtics i decideix sobre les qüestions que afectin a les finalitats
del partit durant els quatre anys de vigència del mateix.
Article 2.- L’Assemblea General es convoca per part de la Comissió de Coordinació de Som Palma amb una setmana
d’antelació, com a mínim, i amb una periodicitat no superior al semestre; sense perjudici que es convoquin Assemblees Generals,
cada dos o tres mesos o quan es consideri adient, per tal que els i les regidores i/o el grup municipal retin comptes a l’Assemblea.
Article 3.- L’Assemblea General es dotarà del seu reglament de participació i debat per acord dels seus membres, podent establir
equips de treball sectorials i territorials.

Comissió de Coordinació
Article 4.- La Comissió de Coordinació (a partir d’ara CC) és l’òrgan de direcció política de Som Palma, disposarà de les
capacitats i funcions executives per a desenvolupar els acords i els objectius programàtics establerts per l’Assemblea General. El
seu funcionament intern, participació i presa de decisions serà establert per aquest reglament i per els seus membres, en el que
aquest reglament no determini.

Composició de la Comissió de Coordinació de Som Palma
Article 5.- La Comissió de Coordinació estarà constituïda per 19 membres:
I.- Els/les 5 regidors/es de Som Palma, d’aquesta legislatura, que ja han estat validats/des per unes primàries i pel vot de la
ciutadania.
II.- 7 persones triades amb participació directa de l’Assemblea General de Som Palma a partir d’una llista única.
III.- 5 representants, avalats pels Cercles de Podem Palma validats i triats per l’Assemblea General a partir d’una llista única. Cada
cercle de Podem Palma podrà avalar un màxim de dos candidats o candidates, preferiblement amb paritat.
IV. 2 representants del Consell Ciutadà Municipal de Podem Palma, proposats per aquest Consell, i ratificats per l’Assemblea
General presencial, sense perjudici que el CCMP pugui presentar un llistat més ampli.
Article 6.- La composició de la Comissió de Coordinació i de la resta d’òrgans a escollir i/o ratificar per l’Assemblea General es
formarà a partir de llistes paritàries, sempre que concorrin suficients persones dels dos gèneres a les eleccions, i el seus
mandats seran d’un màxim de dos anys.

Incompatibilitats
Article 7.- Els càrrecs de confiança i el personal contractat per part de Som Palma o de l’Ajuntament a proposta de Som Palma no
podran formar part de la Comissió de Coordinació de Som Palma, ni de les Comissions del partit, ni del Comitè Ètic, tot i que sí
podran participar en els Equips i dels distints Grups de Treball dependents de la CC.

Competències de la Comissió de Coordinació de Som Palma

Article 8.- Són competències i funcions de la CC:
I.- Exercir funcions executives per tal de desenvolupar la línia política de Som Palma d’acord amb els acords i els objectius
programàtics establerts per l’Assemblea General, és a dir, la Comissió de Coordinació tindrà potestat per a decidir sobre qüestions
del dia a dia, definir i desplegar la línia política a aplicar també pels càrrecs electes i el personal contractat.
II.- Convocar l’Assemblea General en els terminis que fixin els Estatuts, tant per a totes les qüestions que resultin preceptives,
com per a qualsevol altra consulta que s’estimi oportuna, i com a mínim amb una periodicitat semestral.
III.- Retre comptes davant l’Assemblea General. Especialment, presentar una memòria anual d’activitats (de gestió, d’anàlisi
política...).
IV.- Anomenar, entre els seus membres, un mínim de dos i un màxim de tres portaveus de Som Palma, els quals ostentaran la
representació legal del partit (art. 13 dels Estatuts).
V.- Rebre i sol·licitar informació del treball realitzat pels càrrecs electes i el personal contractat per l’Ajuntament a proposta de Som
Palma, per tal de fer el seguiment d’aplicació del programa del partit.
VI. Elaborar un calendari a partir de la informació rebuda de les compareixences, proposicions i preguntes que han de treballar les
diferents Comissions o Regidories de l’Ajuntament (pendents de votació), per poder-les debatre en la Comissió de Coordinació
amb temps de poder incidir en la política municipal actual i no actuar després dels fets consumats.
VII.- Aprovar els nomenaments i, si escau, les revocacions i/o substitucions del personal contractat i dels càrrecs de confiança a
proposta de les regidores o regidors, del grup municipal o d’algun dels integrant de la CC, en funció de la seva idoneïtat i
mitjançant processos oberts de concurrència.
VIII.- Rebre i sol·licitar les propostes de la ciutadania per qualsevol mitjà en què aquestes es produeixin, incloent-hi especialment
les vehiculades a través dels Cercles de Podem del municipi de Palma, les dels Grups de treball i les de les Comissions de la CC.
IX.- Fomentar la interacció entre el partit i la ciutadania mitjançant assemblees de barri, xarxes socials o qualsevol altre mitjà
adient.
X.- Aprovar el compte de gestió de cada exercici i el pressupost per l’any següent (sense perjudici que l’Assemblea General pugui
exigir la seva ratificació).
XI.- Elaborar i actualitzar, periòdicament, el Cens d’Afiliats i garantir el compliment de tots els requisits exigits per la Llei Orgànica
de Protecció de Dades.

Comissions de la Comissió de Coordinació
Article 9.- La CC estarà organitzada, com a mínim, en les següents Comissions:
-Comissió de Portaveus.
-Comissió de Comunicació.
-Comissió de Finances.
-Comissió de Seguiment del Pacte.
-Comissió de Districtes i Bases.
Article 10.- La Comissió de Coordinació elegirà, entre el seus membres, un responsable de cada Comissió, que haurà d’informar
a la mateixa del desenvolupament de les feines dutes a terme. Les Comissions, que es consideri adient, comptaran per al seu
treball amb membres aliens a la CC (sobretot la de Districtes i Bases).

Comissió de Portaveus
Article 11.- La Comissió de Coordinació nomenarà, entre els seus integrants, una Comissió de Portaveus, formada entre 1 i 3
persones que assumeixin les tasques executives i de representació legal del partit, que puguin esdevenir necessàries d’urgència
mentre no es reuneix la CC (art. 13 dels Estatuts i punt IV de les competències de la CC)

Comissió de Comunicació
Article 12.- La Comissió de Comunicació gestionarà la comunicació cap a la societat (elaboració dels comunicats de Som
Palma, gestió de la web...) i cap al partit (afiliats/des, cercles...). La seva responsabilitat és la de comunicar, tant interna com
públicament, les decisions preses per la Comissió de Coordinació, el Comitè Ètic i el grup municipal, del qual es publicaran tots els
actes.

També s’encarregà de la publicació de totes les actes de reunions, tant de la CC, Comitè Ètic, Comissions i Grups de Treball, com
de la informació de reunions amb Associacions, Plataformes, etc., i en general de qualsevol tema relacionat amb Som Palma. La
seva composició serà de dos membres de la CC, com a mínim.

Comissió de Finances
Article 13.- La Comissió de Finances estarà constituïda per tres membres de la Comissió de Coordinació. La seva tasca serà dur
el control d’ingressos i de despeses del partit, incloent-hi les subvencions, les aportacions dels càrrecs electes i qualsevol altre
ingrés.
Article 14.- La informació financera serà objecte de la major transparència, detallant totes les quanties ingressades i gastades. Els
justificants d’ingressos i de despeses es faran públics a la major brevetat possible i en el termini màxim d’un mes, a la pàgina web
de Som Palma. Les adquisicions de serveis i de béns mobles per valor superior a 500€ es duran a terme en un procés obert i amb
sol·licitud o requeriment d’un mínim de tres ofertes, que es faran també públiques. Cap membre de les comissions de Som Palma
podrà concórrer en aquestes convocatòries.

Comissió de Seguiment del Pacte de Govern
Article 15.- La Comissió de Seguiment del Pacte de Govern estarà constituïda pels membres de Som Palma que representaran
el partit en la Comissió de Seguiment del Pacte de Govern, que es va acordar en la negociació del pacte tripartit a Cort. La seva
funció és controlar el grau de compliment del programa de Govern acordat pels integrants del Govern municipal. La Comissió
estarà formada per un regidor o una regidora triat/da per i entre les regidores, i dos membres triats per i entre els integrants de la
Comissió de Coordinació no regidors/es.

Comissió de Districtes i Bases
Article 16.- La seva funció serà la de reunir-se amb Associacions de veïns, Plataformes ciutadanes, Associacions esportives,
Cercles i Ciutadania en general. Recollirà les problemàtiques, les propostes i requeriments de tots els districtes i barriades del
municipi, i informarà a la Comissió de Coordinació, per a què aquesta, en aplicació del programa, pugui oferir respostes
oportunes.
La seva composició serà, com a mínim, de dos membres de la CC triats de la llista avalada pels Cercles i oberta a la participació
de la Ciutadania.

Reunions de la Comissió de Coordinació de Som Palma
Article 17.- La CC es reunirà amb una periodicitat mínima quinzenal. La pròpia Comissió de Coordinació pot decidir escurçar
aquests terminis de reunió, però no els pot ampliar. La Comissió es podrà convocar amb caràcter urgent per part d’un mínim del
25% dels seus membres (5 persones). També pot ser convocada (per qüestions urgents de temes de l’Ajuntament) per qualsevol
dels càrrecs electes, sempre i quan la urgència sigui justificada.
Article 18.- El quòrum de la CC queda establert en la meitat més ú dels seus membres en primera convocatòria (11 persones) i en
cas de falta de quòrum i transcorreguts 15 minuts del moment de la convocatòria, en 8 membres sempre que els càrrecs electes
no superin el 50% dels presents. A l’acta es recollirà el número d’assistents a la reunió, el seu nom, així com la data i l’hora d’inici i
de l’acabament de la reunió.
Article 19.- Les decisions de la CC es prendran per majoria simple dels assistents, una vegada aconseguit el quòrum, a excepció
dels casos referits a les propostes de modificació dels Estatuts o de modificació dels Reglaments de funcionament. En aquest cas
s’hauran d’adoptar per majoria de dos terços, decisions que hauran de ser ratificades per l’Assemblea General.
Les decisions de la CC seran d’obligada execució a partir del dia següent a la seva adopció, amb l’excepció de quan
expressament s’indiqui el contrari.
Article 20.- L’absència reiterada i sense causa justificada, dels membres de la Comissió de Coordinació a les reunions
convocades, rebrà primer un apercebiment verbal per part del Comitè Ètic, però l’acumulació de tres absències consecutives o sis
no consecutives podrà implicar la inclusió d’un punt en l’ordre del dia, de la següent reunió, sobre la possible sol·licitud de dimissió
del membre en qüestió o l’inici d’un procés de recusació. A tal efecte, el Comitè Ètic haurà de constatar, a partir de les actes, si
existeix dita reiteració d’absències i serà l’encarregat d’iniciar i executar el procediment revocatori. En cas de tractar-se d’un/a
regidor/a, es podrà sol·licitar en primera instància la pèrdua del seu dret a vot de forma temporal o definitiva.
Article 21.- La Comissió de Coordinació comunicarà immediatament al Comitè Ètic l’inici de qualsevol procés revocatori, perquè
el Comitè Ètic pugui vetllar pels drets de la persona objecte del procés i amb l’objectiu de complir amb els principis ètics i
organitzatius de Som Palma.
Article 22.- L’ordre del dia serà elaborat pels portaveus i comunicat als membres de la Comissió de Coordinació, almenys amb

dos dies d’antelació, amb l’excepció de les reunions de caràcter urgent. Es podran admetre punts a tractar proposat per les
persones integrants de la Comissió, per qualsevol de les Comissions o Grups de treball i, també, per els Cercles de Podem. En el
cas de col·lectius ho hauran de sol·licitar per escrit i adjuntar l’acta de la reunió on s’hagi decidit. Una vegada tractat el punt, la
resolució adoptada haurà de ser recollida a l’acta, que es farà pública, perquè els/les interessades ho puguin consultar.

Grups de treball
Article 23.- La Comissió de Coordinació fomentarà la formació de Grups de treball específics que recolzaran la seva tasca, el
treball de les regidores i regidors i/o del grup municipal, i l’aplicació del programa polític del partit, tals com:
-GT de Drets Cívics.
-GT d’Economia, Hisenda i Turisme.
-GT de Model de Ciutat.
-GT de Participació Ciutadana i Difusió. La seva funció és la proposta i la realització d’activitats de difusió de les tasques dutes
a terme pel partit. Ajudar en l’organització d’Assemblees Generals i organitzar assemblees de barri juntament amb els Cercles de
Podem.
Article 24.- Els Grups de treball han de recolzar-se en els Cercles territorials i sectorials de Podem per a dur a terme el seu treball.
Almenys un membre de la Comissió de Coordinació formarà part de cada Grup de Treball, que farà de portaveu del mateix en la
CC.

Comitè Ètic
Article 25.- El Comitè Ètic de Som Palma es conformarà amb els membres de la Comissió de Garanties Democràtiques (CGD) de
Podem Illes Balears.
Article 26.- El Comitè Ètic de Som Palma exercirà les seves funcions equànime i autònomament, i romandrà desvinculat de la
Comissió de Coordinació. Cap membre del Comitè Ètic podrà pertànyer a l’executiva de Som Palma.
Article 27.- La funció del Comitè Ètic és assegurar que els càrrecs electes, personal contractat, càrrecs de confiança del grup
municipal, afiliats/des i la direcció del partit compleixin el Codi Ètic i els Estatuts del partit.

Substitucions
Article 28.- En cas de dimissió o baixa d’un/a integrant de qualsevol comissió de Som Palma, serà substituït/da per la següent
persona candidata de la llista corresponent per ordre de vots, dels llistats triats o ratificats per l’Assemblea General, i es respectarà
l’alternança dona/home, en cas de comptar amb substitutes o substituts dels dos gèneres.

Transparència
Article 29.- Les actes de les Assemblees Generals, de les reunions de la Comissió de Coordinació, de les distintes Comissions,
Grups de treball, Comitè Ètic i les dades relatives al funcionament financer del partit es publicaran en el més curt termini possible i
en el màxim d’un mes, a la web de Som Palma.

Control democràtic
Article 30.- Els Estatuts de Som Palma establiran els mecanismes adients per a la revocació dels membres de les Comissions de
Som Palma.

Llistes per al procés de votació i/o ratificacions per part de l’Assemblea General
Article 31.- Les llistes a votar per l’Assemblea General:
I.- Llista única i oberta per triar a 7 persones per part de l’Assemblea General de Som Palma.
II.- Llista única i oberta per triar als 5 representants, avalats pels Cercles de Podem Palma validats, par part de l’Assemblea
General.
III.- Ratificació per l’Assemblea General de 2 representants proposats pel Consell Ciutadà Municipal de Podem Palma.

