ACTA NÚMERO 20, DATA: 08.04.2016
de la reunió ORDINÀRIA de Comissió de Coordinació de Som Palma
Hora començament reunió: 17’11 h, a Àgora.
ASSISTENTS (11)

EXCUSEN (6)

Juan de la Fuente
Fabrizio Di Giacomo Sampere
Susi Granero
Helena Herrera
Marc Iriani
Antònia Jover
Gerardo Lamas
Antònia Martín
Inma Matarín
Rodrigo Romero
Paula Ross

Pere Duran
Eva Frade
Aurora Jhardi
Gustavo Méndez
Aligi Molina
Miquel Soberats

MODERA I TORN PARAULA:
ACTA:

Helena Herrera
Susi Granero

NO EXCUSEN (0)

ORDRE DEL DIA APROVAT
1.- Elecció moderador/a, torn, redactor/a acta. (1’)
2.- Aprovació, si escau, ordre del dia. (5’)
3.- Aprovació actes anteriors. (10’)
4.- Informació de la formació nova Gestora Podem Palma. (10’)
5.- Seguiment tasques pendents i temes legals. (15’)
A) Política
1.- Debat polític i posicionament Som sobre temes d’actualitat Ajuntament. (15’)
-TTIP.
-Altres.
2.- Informació Grups de Treball formats. (20’)
3.- Informació regidories de Som i altres regidories. (20’)
B) Organització
1.- Preparació Assemblea Ordinària d’afiliats a Som Palma. (15-20’). Aporteu al fil obert al Loomio per Antònia Jover.
2.- Informació Comissions. (10-20’)
-Comunicació.
-Districtes i Bases.
-Finances.
-Seguiment Pacte.
-Portaveus.
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 la seva aprovació, si escau, i poder ser penjades a la Web.
-Acta de l’assemblea de Som en Xesc Forteza, JC ja l’ha enviada.
-Acta núm. 7, Helena va demanar a Aligi (redactor) que l’acabés de modificar amb les propostes de Paula, per poder
penjar a Web. Donat que no s’ha fet encara i que l’acta número 7 és de dia 18 de gener de 2016, s’acorda que consti en
acta, que les modificacions s’han de fer per la persona que redacti l’acta, amb la finalitat de poder-la penjar a temps a la
Web, abans d’un mes, en compliment del reglament aprovat per assemblea de Som. Com Aligi no ho ha fet,
s’encarregarà Paula.
-Acta núm. 11, està aprovada i penjada a Web (Eva redacció).
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-Acta núm. 13, Inma (redactora) ha fet els canvis indicats; Juan ha aportat més canvis i l’acta s’ha d’adaptar a l’estructura
i al model d’acta de CC. S’encarregarà Susi i la penjarà a Loomio.
-Acta núm. 14, Marc (redactor). En la mateixa reunió Marc introdueix a Gerardo i Helena com a assistents i, també, les
propostes de Loomio, i s’aprova l’acta per unanimitat, ja pot ser penjada a la Web.
-Acta núm. 15, Pere (redactor), vots a favor 4, pendent aprovar.
-Acta núm. 16, Fabrizio (redactor), vots a favor 5, pendent aprovar.
-Acta núm. 17, Antònia (redactora), pendent aprovar.
-Acta núm. 18, Helena (redactora), modificar punto 4 sobre abreviatures de noms, pendent aprovar.
-Acta núm. 19, Gustavo (redactor), no penjada encara a Loomio.
4.- Informació de la formació nova Gestora Podem Palma. (10’)
-El grup de la Gestora es va reunir dilluns 4 abril (Daniel P, Xesca S, Alfonso M, Núria, Toni P, Conchi P, Antònia J) amb
el secretari general i el d’organització de Podem Illes Balears. La reunió va ser una presa de contacte per delimitar
responsabilitats:
-Política: Alfonso M.
-Organització: Toni P.
-Xarxes: Fabrizio DG.
-Premsa: Xesca S.
-Finances: Antònia J.
-Els objectius de la Gestora són col·laborar en temes polítics amb la Coordinadora de Som Palma, els Grups de Treball i
les Comissions; apostar pel treball ja realitzat i seguir en aquells ja començats, posant especial esment en el Seguiment
del Pacte i la “calanderització” del Pacte de Govern, i la col·laboració amb el Grup de Treball de Model de Ciutat. La
Gestora s’ocuparà, també, de la Morada (com a local de Podem).
-AJ i AL informen que la Gestora de Podem serà la que conduirà les relacions entre regidors/es i Podem, així com la
política municipal de Podem, fins a les noves eleccions al CCMP, que no se sap quan seran, en funció de si n’hi ha o no
eleccions generals, tot i que la Gestora no pretén suplantar ni donar ordres, ans el contrari, pretén col·laborar i fer feina
plegats.
5.- Seguiment tasques pendents i temes legals. (15’)
-Després de l’esforç de recopilació de documentació, s’està procedint a realitzar les passes legals per poder canviar el
domicili legal de Som, per a la qual cosa és necessari un canvi d’estatuts en assemblea de Som.
-Es planteja que tots els comptes que té el partit s’haurien d’unificar en un sol domini.info.
-Les llistes de distribució cal crear-les en el nou hosting.
-Per a què Som Palma tingui el control del Branding, Fabrizio planteja el tema de la corporativitat. En ser una direcció de
g-mail, el compte és compartit amb els tres portaveus. Si és un compte Sompalma.info és més fàcil de recuperar el
control d’un compte corporatiu que d’un de g-mail. Per tant, els comptes corporatius són convenients per a funcionar en
Som Palma. És més, en el cas de canviar a Podem o quan s’hagi de passar a Podem, es podrà canviar sense problemes
excessius, perquè quan menys comptes hagi millor.
-Creem un domini i redireccionem els g-mails al compte corporatiu.
-Juan convidarà a tots els que tenien accés a la base de dades o a Agora Voting per a què deixen de tenir accés.
-Actualment es té dos bases de dades: Inscrits (reben sols mailing i, per tant, tan sol es necessita la direcció de correu
electrònic) i afiliats (poden votar i tenen més dades). Caldria esbrinar si els afiliats volen rebre correus o no. S’està
realitzant una tasca d’aclariment d’aquestes qüestions i de separació de dades en llistats. Els correus rebuts no es
destrueixen per fer un seguiment del procés. Quan més aclarit estigui, serà millor en la pràctica i per si cal passar-ho a
Podem.
-Finances. Donat que estem exempts de les retencions d’interessos, cal fer la gestió amb Hisenda per a què Caixa de
Colònia no cobri impostos sobre els interessos. Els doblers de campanya han arribat de Madrid (2288’61, és a dir el 90%
són 2059, cal ingressar el 10% en el Ministeri d’Interior).
A) Política
1.- Debat polític i posicionament Som sobre temes d’actualitat Ajuntament. (15’)
-TTIP. Paula informa que dia 21 i 22 n’hi ha una reunió de treball i van els Ajuntaments declarats en contra del TTIP (de
moment n’hi ha pocs apuntats). El segon dia versarà sobre MMSS.
-Paula assistirà en nom de la Plataforma TTIP de Mallorca, caldria veure si va qualcú més (pot anar en nom de altres
MMSS i partits).
-Cal veure si l’acte s’obri a tots els Ajuntaments. Al respecte, Paula informa que la PNL aprovada al Parlament no és la
proposta de la Plataforma, perquè no contempla tots els aspectes, tot i que és millor que la del PSOE.
-Cal decidir si presentem una proposta perquè sigui aprovada a l’Ajuntament de Palma i si es presenta la proposta de la
Plataforma, a tal fi (perquè pugui sortir la de la Plataforma) caldria posar-se en contacte i posar-se d’acord amb MÉS (PV
i NT) per forçar l’aprovació amb el PSOE.
-Se forma un grup per fer-ho: Antònia Martín (portaveu Grup Municipal Som), Paula, Helena, Marc.
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-Sa Feixina. La CC va instar als/a les regidors/es i portaveu de Som perquè realitzin els tràmits pertinents amb la finalitat
de què, en la següent Junta de Govern municipal, es plantegi el tema del projecte de demolició del monòlit per a la seva
aprovació en la Junta, donat que han aparegut entrebancs per dur-ho a terme.
2.- Informació Grups de Treball formats. (20’)
-Paula informa que va haver una reunió dels MMSS sobre la PAH, a la qual varen assistir Helena, Aurora i Aligi, i que no
va ser convocat el Grup de Districtes i Bases.
-Helena respon que ella va ser convocada pel secretari d’organització de Podem, a qui ha de passar un informe, i es
disculpa si ha fallat.
-Paula reivindica que quan sorgeixi un tema relatiu a MMSS s’informi a la Comissió de Districtes y Bases perquè els
components puguin participar i que l’informe que Helena enviï al secretari d’organització de Podem, Helena, Aligi i Aurora
haurien de fer-lo arribar, també, a la CC de Som.
B) Organització
1.- Preparació Assemblea Ordinària d’afiliats a Som Palma. (15-20’). Aporteu al fil obert al Loomio per A Jover.
2.- Informació Comissions. (10-20’)
-S’acorda penjar els documents que falten, en el fil d’Assemblea obert per Antònia Jover, per poder centralitzar allò
enllestit i els documents pendents.
Documents enllestits:
-Acta assemblea Xesc Forteza.
-Acta assemblea Flassaders.
-Reglament assemblea.
-Organigrama (falta responsable de Web, de Facebook i de Twitter).
-Seguiment Pacte.
-Finances.
-Districte i Bases.
Documents que falten:
-Comunicació.
-Ecologia.
-Portaveus.
-Model ciutat.
-Economia.
-Drets Cívics.
-Protocol Impulsa.
-Regidors/es.
-Grup Municipal.
C) Torn obert de paraules. (10’)
-Els portaveus enviaran un missatge recordant que Telegram és per a temes urgents i no per establir discussions i/o
debats.
-S’acorda per unanimitat que la reunió de Seguiment de Pacte ha de ser en altre lloc que no sigui Àgora. Antònia J
s’encarrega de veure la possibilitat de Fleming.
D) Acabament, dia i hora de la següent reunió
Es dóna per acabada la reunió a les 19:45 h.
Redacta l’acta i signa, després de ser aprovada per la Comissió de Coordinació,

Susi Granero
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