ACTA
ACTA NÚM: 8 , DATA: 25-1-2016
de la reunió ORDINÀRIA de la Comissió de Coordinació de Som Palma
a les 17:21 h. comença la reunió al local de l’Espai Fleming
Assistens: Aligi, Antonia J., Antonia M., Fabrizio, Juan, Marc, Miquel, Micaela, Paula, Pere, Susi
Excusen: Aurora, Eva, Helena, Inma, Javier, Llucía, Rodrigo
No excusen: Félix
Modera: Antonia Jover
Torn de paraules: Antonia Jover
Recull acta: Miquel
Punts ordre del dia aprovats:

Previs

Punt 0:

ACORD:
- Se trien ses persones a dalt indicades per a moderar, prendre torns i
redactar s’acta.
- S’aproven els punts de s’ordre del dia segons anem de temps:
o Aprovació d’actes anteriors
o Aprobació del Reglament de SOM Palma
o Informació de Comisions
o Local SOM
o Precs, preguntes i próxima convocatoria

Aprovació d’Actes anteriors
DEBAT:
- Totes ses plantilles haurien de tenir sa mateixa extructura per tal de facilitar
s’lectura. Es format sería es proposat a s‘esborrany de reglament, i recollint
altres idees que hi hagi.

Punt 1:

ACORDS:
- Acta nº5, ordinaria de 11-1-2016: s’aprova per unanimitat
- Acta nº6, extraordinaria de 13-1-2016: s’aprova per unanimitat
- Acta nº7, ordinaria de 18-1-2016: sa deixa per propera reunió per tenir mes
temps
- Malgrat s’hagin aprovat ses actes nº 5 i 6, s’aprovació es refereix a sa
redacción, però abans de penjar-les a sa web, s’han de revisar per tal de
complir sa Lei de Protecció de Dades.
TASQUES ACORDADES:
- Fer una plantilla per redactar ses actes (Miquel)
- Obrir un fil a Loomio sobre sa Publicitat de ses Actes (Antonia Jover)

Aprovació del Reglament de SOM Palma
DEBAT:
- Es lleigeix, pàgina per pàgina, i comenta s’esborrany des Reglament, ja
penjat a Loomio, i es prenen els acords següents:

Punt 2:

ACORD:
- Pàgina 1: aprovada sense modificación
- Pàgina 2: aprovada. S’ha de canviar es temps de duarció de ses reunions a
2:30h, que es va votar, envers de 2:00
- Pàgina 3:
o Respecte a nes temps a dedicar a temes polítics, es deixa obert al
temps que millor s’ajusti a ses necessitats del moment.
- Pàgina 4: (es sa plantilla de redacción d’actes)
- Pàgina 5:
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o

o
o

o

Que ses actes es redactin i penjin al Loomio dins els tres dies
següents a sa reunió, per poder-les legir i aprovar a sa següent
reunió (si cal).
S’aprovació d’Actes sera sempre presencial (no per Loomio o altra
plataforma virtual)
S’article 8 (sobre competencíes i funcions de sa Coordinadora) no
mes ferà referència a ses 11 competencíes ja citades al Reglament
del Model Organitzatiu de SOM Palma, sense haver d’explicar
s’organigrama.
A part de lo indicat, s’aprova aquest Reglament per uninimitat.

TASQUES ACORDADES:
- Mes endevant es tractarà com redactar es debats de ses reunions per tal
complir sa LPD.

Informació de ses Comissións

Punt 3:

DEBAT:(Explicació or ientativa, pendent aprovar com per CC)
- Comissió de Finances:
o El members d’aquesta comissió informen de ses accions realitzades
documentades a sa seva acta nº3 (penjada al Loomio)
- Comissió de Portavocia:
o Informen que s’ha fet un primer contacte amb menbres de sa
dirección de Podem Illes Balears. A n’aquesta reunió hi vàren esser
es Secretari General, es de Organització i la Portaveu del grup
parlamentari.
ACORDS :
- Que ses altres commissions tambe facín ses seves actes i les vagin penjant
al Loomio segóns les vagin fent.
- Aligi donará ses claus (passwords) a Rodrigo per tal d’accedir a ses bases
de dades de SOM

Horts Urbans

Punt 4:

DEBAT:
- Devers les 18:51, s’interromp s’ordre del dia per donar resposta a un tema
urgent que ens plantetja en Rodrigo via telefónica.
- Es tracta de definir sa postura des partit respecte a un comunicat que li han
enviat (a Rodrigo) segons es que, es pròxim dimecres (27-1-2016)
s’aprovaria, sense haver-lo avisat ni comentat anteriormente, un trasllat de
competencíes que ara son de sa seva regiduria. Es tracta des tema dels Hort
Urbans que ara pretenen que sigui de sa Regiduria d’Agricultura i Ecología
ACORD:
- Que, independentment de si es trasllat o fins i tot sa gestió conjunta amb
Agricultura, pogues, o no, ser pertinent, aquesta no es una manera correcta
d’actuar, ni per ses presses ni per sa forma de comunicar ses decisions
sense que hi hagui un acord de s’equip de govern. Per tant, que així es
respongui al comunicat.

Local SOM Palma

Punt 5:

DEBAT:
- Se comenta, molt per damunt que encara no se sap res i que abans es
necessari coneixer exactament de quins doblers dispossam per pagar es
lloguer.
ACORD:
- Que sa comissió de Finances determini de quins doblers dispossam.
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Varis (Precs i preguntes)

Punt 6:

DEBAT:
- Sa comissió de Portaveus demana s’Acta i sa grabación en video de
l’Asamblea al novembre (2015) al teatre Xisc Forteza

ACORD:
- En Pere Duràn demanara ses actes esmentades

TEMES o PUNTS (no s'han
pogut tractar) i pendents de
propera reunió

-

Organització:
o Triar el menbre regidor/a per la Comissió de Seguiment del Pacte
o Proposta del Reglament de Comunicació

-

Política:
o Informació de les diferents Regiduries de SOM i de ses altres
Regiduries.
o Propostes de debat polític damunt temes que afecten a la posición
de SOM al Ajuntament i política en general
o Informació damunt Sa Faixina, Homenatje a Emili Drader (Febrer)

TASQUES JA
REALITZADES:

TASQUES PENDENTS
REALITZACIÓ:

S’acorda fer sa pròxima reunió a les 17:00 (de dilluns 1 de Febrer 2016) a l’Espai Fleming
A les 19:40 h. es donà per acabada la reunió

Signat: Miquel Soberats Massanet
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