ACTA
ACTA NÚMERO 15 DATA: 07/03/2016
de la reunió ORDINÀRIA de Comissió de Coordinació de Som Palma
Hora començament reunió: 17:30 H. AGORA PALMA
ASSISTENTS (9)
Marc Iriani
Fabrizio Di Giacomo
Helena Herrera
Juan de la Fuente
Antònia Martín
Susi Granero
Antònia Jover
Paula A. Ross
Pere Duran
MODERA I TORN PARAULA:
ACTA:

EXCUSEN (6)
Eva Frade
Aurora Jhardi
Gerardo Lamas
Miquel Soberats
Rodrigo A. Romero
Inma Matarín

NO EXCUSEN (2)
Aligi Molina
Gustavo Méndez

Marc
Pere

ORDRE DEL DIA APROVAT
1.- Elecció moderadora, torn, redactora acta. (1’)
2.- Aprovació, si escau, ordre dia. (5’)
3.- Aprovació actes anteriors. (10’)
4.- Seguiment tasques pendents i temes legals. (15’)
-Conciliació/defensa demanda FL/Som. (4’)
-Local Som Palma.
-Propostes de canvio de Dia i hora Reunió Coordinadora.
A) Organització
1.- Preparació Assemblea Ordinària d’afiliats a Som Palma. (15-20’) Aporteu al fil de Loomio obert per Antônia Jover.
2.- Informació Comissions. (10-20’)
-Comunicació ( Web, proposta de remodelació del butlletí setmanal,….)
-Districtes i bases (Unió amb GT Participació,…..)
-Finances ( Pagos web, ......
-Seguiment del Pacte (
-Portaveus.( reunió MonLex LOPD.......
B) Política
1.- Debat polític i posicionament Som sobre temes d’actualitat Ajuntament. (15-20’)
2.- Informació Grups de Treball formats.
3.- Informació regidories de Som i altres regidories.
C) Torn obert de paraules. (10’)
D) Acabament, dia i hora de la següent reunió.

2.- Aprovació, si escau, ordre del dia (5’). S’aprova per unanimitat.

3.- Aprovació actes anteriors (10’)
Es realitza una revisió de les actes per procedir a l’aprovació, si escau, i poder ser penjades a Web.
-Acta núm. 7, Aligi (redactor) Pendent de modificar i penjar a Loomio. S'acorda que els portaveus enviïn un mail a Aligi
des de coordinació, sol·licitant-li que completi l'acta número 7, del 18/01/2016 d'acord a les correccions que es van
aprovar, per poder penjar-la a la Web.
-Acta núm. 13, queda pendent de revisió.
-Acta núm. 14. Queda pendent.

4.- Seguiment de tasques pendents, segons actes anteriors i document resum (10’)
Es revisen les tasques pendents:
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Denúncia FL: Demà dia 8 hi ha una reunió amb JB, l’advocat, per tal de preparar l’acte de conciliació de dia 9. Hi
aniran Gerardo i Pere. A l’acte de conciliació hi anirà en Pere, i si pot algun altre dels portaveus, també.
Referent al tema del local, estam totes d’acord en la necessitat de disposar d’un espai per reunions i custôdia
dels documents i béns del partit, un lloc tancat i al que puguem tenir accés a qualsevol moment. Per una banda
hi ha la possibilitat de sumar-nos al Àgora, disposant allà d’un petit despatx on deixar les nostres coses, i utilitzar
les sales de reunions que facin falta. Es parla de fer una col·laboració econômica per ajudar a equipar l’espai, i
pagar un lloguer mensual. No s’arriba a cap acord i es posposa la decisió per a properes reunions. El que si s’ha
valorat és que si s’agafa un altre local diferent, aixô fa multiplicar les despeses.
Canvi de dia de les reunions de Coordinació: S’acorda fer un Doodle per veure quina és l’opció més acceptada.
Pere farà el Doodle. Les opcions són de dilluns a divendres, i horaris 17, 18 i 19 h.
Es recorda que dia 16 toca reunió extraordinària de preparació de les comissions del Ple.

A) Política

B) Organització
1.- Assemblea Som Palma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
-

Reglament Assemblea. Està penjat al Loomio. S’acorda que es vagin fent propostes de correcció i millora, i a la
propera reunió ja es decideix com es presenta a l’Assemblea, que serà qui l’aprovi.
Tenim encara pendent de rebre l’acta de l’Assemblea del Xesc Forteza, que l’havia de fer en JC. En Pere l’ha
reclamat en diverses ocasions, però encara no la tenim.
Proposta d’ordre del dia:
Aprovació del Reglament de l’Assemblea
Aprovació d’actes de les assemblees anteriors (Flassaders i Xesc Forteza)
Aprovació de l’Ordre del Dia de l’Assemblea.
Informació de la Comissió de Coordinació: tasques realitzades, situació actual (organigrama, dimissions,
ratificació d’Helena H), informe de reunions fetes i assistències.
Informe Comissions: Portaveus (Pere), Seguiment del Pacte (Helena), Finances (Fabrizio), Comunicació
(Rodrigo) Districtes i Bases (Paula).
Informe Grups de Treball: Model de Ciutat (Miquel S), Economia (Gerardo), Ecologia (Marc), Drets Cívics (Aligi).
Informació feines realitzades: Regidories, Grup Municipal, Direccions Generals, etc...
Informació Podem Palma, situació actual i presentació de l’Equip Têcnic.
Es tracta com a possible data per a l’assemblea el proper 9 d’abril al Teatre de CCOO. Pere confirmarà el lloc.
Si és possible horari de 16:30 a 20:30, i si no seria el matí de 10:00 a 13:00
Presentació de l’acte: Susi i Marc.
Amb la convocatôria de l’assemblea s’ha d’enviar la documentació següent:
- Actes assemblees pendents d’aprovació (Xesc Forteza i Flassaders), indicant que si es volen fer esmenes o
suggeriments s'han d'enviar per mail (per poder ser posades a consideració el dia de l'assemblea).
- Ordre del Dia proposat.
- Reglament de l’Assemblea.
Queda encarregada Helena H de dur un esborrany de la convocatòria a la propera reunió.

2.- Comissió de Comunicació
Es comenta per part de Rodrigo la situació de la nova Web. Considera i proposa que seria millor no posar-la
en marxa, ja que s’ha actualitzat l’antiga, i ara migrar tota la informació a la nova és molta feina, i més si
tenim en compte que serà un Web provisional, fins que Som Palma s’integri a Podem.
LOPD: En Juan ha tingut vàries reunions amb l’empresa designada per fer-nos l’adaptació a la llei. Ell serà la
persona responsable dels fitxers. Ens explica que s’ha de revisar el formulari actual d’inscripció, adaptant-lo.
Es parla també de com es podria fer la validació de l’actual base de dades, i com s’ha d’utilitzar a l’hora de fer
un mailing.
S’acorda treure el formulari d’inscripció de la Web fins que no es tinguin les coses clares, amb 8 vots a favor i
2 en contra.
En tot cas miraríem de donar l’opció d’inscriure’s enviant un mail.
Referent a la possibilitat d’inscripció presencial a l’assemblea, es decideix per unanimitat que NO hi haurà
aquesta opció.
Redacta l’acta i signa, després de ser aprovada per la Comissió de Coordinació,
Pere Duran

2
)))… ACTA NÚMERO 15 , DATA: 07/03/2016

