ACTA NÚMERO 21, DATA: 15.04.2016
de la reunió ORDINÀRIA de Comissió de Coordinació de Som Palma
Hora començament reunió: 17’15 h, a Espai Fleming.
ASSISTENTS (12 + 2) + 5 (ET)
Fabrizio Di Giacomo Sampere
Susi Granero
Helena Herrera
Marc Iriani
Aurora Jhardi
Antònia Jover
Gerardo Lamas
Antònia Martín
Inma Matarín
Gustavo Méndez
Aligi Molina (fins 17:45 h)
Rodrigo Romero
Paula Ross (fins 18:30 h)
Miquel Soberats

EXCUSEN (3)

NO EXCUSEN (0)

Juan de la Fuente
Pere Duran
Eva Frade (parteix en
començar reunió).

A l’inici reunió, es presenta Equip Tècnic de Podem: Alfon so M,
Toni P, Conchi P, Nuria M i Dani P, en acabar abandonen la reunió.
Antònia Jover
Susi Granero

MODERA I TORN PARAULA:
ACTA:
ORDRE DEL DIA APROVAT

0.- Presentació de l’Equip Tècnic de Podem Palma (proposat per Antònia M). (10’)
1.- Elecció moderador/a, torn, redactor/a acta. (1’)
2.- Aprovació, si escau, ordre del dia. (5’)
3.- Aprovació actes anteriors. (10’)
4.- Seguiment tasques pendents i temes legals. (15’)
A) Organització
1.- Ús i abús del xat de Telegram ( proposat per Miquel).
2.- Preparació Assemblea Ordinària d’afiliats a Som Palma. (15-20’). Aporteu al fil obert al Loomio per Antònia Jover.
3.- Informació Comissions. (10-20’)
-Comunicació.
-Districtes i Bases.
-Finances.
-Seguiment Pacte.
-Portaveus.
B) Política
1.- Debat polític i posicionament Som sobre temes d’actualitat Ajuntament. (15’)
-Palau de Congressos (proposat per Helena).
2.- Informació Grups de Treball formats. (20’)
3.- Informació regidories de Som i altres regidories. (20’)
C) Torn obert de paraules. (10’)
D) Acabament, dia i hora de la següent reunió.

0.- Presentació de l’Equip Tècnic de Podem Palma (proposat per Antònia M). (10’)
-L’Equip Têcnic assisteix al començamení de la reunió. b síà consíiíuïí éer 8 éersones: cabriôio adI aaniel mI uesca pI
Alfonso jI Núria j I qoni mI Conchi mI Aníònia g.
ean delimiíaí les següenís reséonsabiliíaís:
Jmolííica general i municiéal: Alfonso j.

1
)))… ACTA NÚMERO 21, DATA: 15.04.2016

-Organització i coordinació: Toni P.
-Xarxes: Fabrizio DG.
-Premsa: Xesca S.
-Finances i transparència: Antònia J.
-Alfonso M i Toni P ja s’han coordinat pel tema TTIP amb Paula, per una part, i amb el Grup Municipal de Som, per altra.
L’ET s’encarregarà de la política municipal de Podem amb col·laboració amb la Coordinadora de Som Palma i el Grup
Municipal, fins que s’obrin noves eleccions per conformar el CCMP.
-A la seva darrera reunió acordaren assistir dues persones de l’ET a les reunions de la CC, amb veu però sense vot,
persones que es poden alternar en funció del tema a tractar. Com l’ET substitueix al CCMP, aquestes dues persones
assistirien en el lloc de les dues persones que representaven al CCMP en la CC.
-Fins aleshores, la representant del CCMP era Helena, l’ET exposa que la seva permanència cal resoldre-la la CC.
-A la propera assemblea de Som, no posen cap impediment en presentar-se com a ET.
-Aquesta setmana s’han presentat als cercles Arxiduc i Nou Llevant, la setmana vinent es presentaran a Palma Centre
(dilluns), Aragó (dimarts) i Ponent (dimecres), i en espera de poder-ho fer a Línia 31.
-Es planteja la necessitat de coordinar la línia política de Podem en tots els nivells (Consell, Parlament i Ajuntament).
-Alfonso: en el tema del Palau de Congressos cal un debat participatiu en els cercles, per aconseguir un ampli model de
consens. Per coherència, la nostra bandera ha de ser la defensa d’allò públic i, si no és possible, en segona opció
aportaríem a l’esborrany dels plecs, sempre marcant la nostra línia política independent dels socis de govern i
expressant-la en junta de govern.
-S’acomiada de la reunió l’ET, persones que no formen part de la CC (Daniel P, Alfonso M, Núria M, Toni P i Conchi P).
-Aligi s’acomiada de la reunió (motiu: assistir a taula rodona), informa que setmana vinent, de dilluns a dimecres,
romandrà a Guatemala per treball i ha organitzat les seves responsabilitats de l’Ajuntament.
-Paula informa que comença a fer feina, a partir de les 18 hores, i que segurament lliurarà dimecres, com ha de partir a
una reunió de TTIP, sol·licita intervenir abans per informar sobre el mateix tema.

B) Política
-TTIP. Després del succeït a Bunyola (mogudes PSOE pro TTIP), s’ha reunit amb Equip Têcnic, XM i PM per informar-los
del procés que s’està gestant i actuar conjuntament en un front comú. PM ho plantejarà al CC Insular per tractar de
reconduir la PNL aprovada al Parlament (es va cedir massa, no és la proposta de la Plataforma i no contempla punts
importants). Segurament es votarà en el Congrés. Caldria posar-se en contacte amb qui defensa la proposta Plataforma
de MÉS.

2.- Aprovació, si escau, ordre del dia (5’).
S’aprova l’anterior ordre del dia: 9 vots a favor, 2 abstencions i 1 en contra.

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 assemblea Som en Xesc Forteza (enviada per JC i penjada a Loomio). Aprovada per unanimitat per passar a
ser aprovada en l’assemblea següent de Som. Gerardo aporta una modificació sobre l’esmena al protocol de finances,
que únicament va fer Pere i MC la va, tan sols, defensar.
-Acta assemblea Som en Flassaders (Susi redacció). Aprovada per unanimitat per passar a ser aprovada en
l’assemblea següent de Som.
-Acta núm. 7 (Aligi redacció). Modificada per Paula i amb les seves aportacions, per acord reunió anterior. Susi passarà
a model actual acta. Aprovada per unanimitat.
-Acta núm. 11 (Eva redacció). Ja estava aprovada i penjada a Web. Gustavo va abreujar noms.
-Acta núm. 13 (Inma redacció). Rectificada, segons aportacions JdlF, i adaptada a model d’acta per Susi. Aprovada per
unanimitat.
-Acta núm. 14 (Marc redacció). Aprovada per unanimitat anterior reunió. Gustavo va abreujar noms.
-Acta núm. 15 (Pere redacció). Rectificada per Susi, segons aportacions Loomio. Paula ha afegit avui més aportacions, a
Loomio, que llegeix. Aprovada per unanimitat.
-Acta núm. 16 (Fabrizio redacció). Aprovada per unanimitat.
-Acta núm. 17 (Antònia Jover redacció). AJ l’ha tornat a penjar a Loomio avui i es llegeix a reunió. Aprovada per
unanimitat.
-Acta núm. 18 (Helena redacció). Paula aporta a acta i cal aclarir punt proposat per JdlF. Pendent aprovació.
-Acta núm. 19 (Gustavo redacció). Penjada avui i llegida a reunió. Aprovada per unanimitat.
-Acta núm. 20 (Susi redacció). Fabrizio, Gerardo i Helena donen conformitat per Loomio. Paula fa aportacions que es
llegeixen i s’aproven. Aprovada amb un vot en contra, la resta a favor.
-S’ACORDA per tal de fer més efectives les reunions:
-Penjar les actes amb suficient temps per fer les aportacions, per escrit i a Loomio.
-Les aportacions s’han de fer també amb temps suficient per poder ser llegides.
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-Aprovar l’acta en la reunió següent, en cas necessari es llegirà l’acta.
-No barrejar idiomes en la mateixa acta.
-Paula s’acomiada de la reunió.

A) Organització
1.- Ús i abús del xat de Telegram (proposat per Miquel)
-Miquel introdueix tema sobre el mal ús que se’n fa del Telegram, que no deixa veure els temes importants i esdevé tôxic.
-Els membres de la CC no s’oposen al debat de qualsevol tema que sigui plantejat en l’ordre del dia i aprovat en CC.
-Si en comunicació n’hi ha un tema de fons, cal proposar-lo en l’ordre del dia de la CC i es debatrà.
-Marc argumenta que la CC actua com la patronal, no reaccionant si no és amb eines de pressió.
-Les intervencions que es succeeixen, referent a l’anterior intervenció, argumenten dissentint.
-AJ: Si n’hi ha un problema, en un grup de treball o comissió, s’ha de xerrar internament en el mateix grup de treball i si
no es soluciona democràticament, és quan s’ha de dur a la CC.
-FDG: és tan senzill com proposar un punt a l’ordre del dia, i s’ha posat, estam debatent i no feia falta el “revote”.
-PROPOSTES I ACORDS:
-Que Marc i Rodrigo aporten explicació argumentada, per escrit, a Loomio i amb temps suficient, és a dir, amb anterioritat
a la reunió en la qual ha de ser tractat el tema, així com també altres companys i companyes que participen de
comunicació ho poden fer.
-Que s’adjunten actes de reunió i proves que puguin corroborar el que defensa cadascú.
-Tan sols d’aquesta manera es podrà valorar, per part de la CC, el funcionament de la Comissió de Comunicació amb
coneixement de causa.
-De moment, es continuarà funcionant amb Loomio per treballar documents, actes, ordres dels dia i la intercomunicació
escrita entre membres de la CC. Per a temes urgents s’usarà Telegram , com hem acordat en variades ocasions (reflectit
en distintes actes). S’ACORDA que si no es respecta aquest acord, s’anul·larà el Telegram i es substituirà per un
Telegram unidireccional, amb funció de temes urgents i rellevants de comunicació interna o taulell d’anuncis.

A) Organització i B) Política
A) Organització
2.- Preparació Assemblea Ordinària d’afiliats a Som Palma. (15-20’). Aporteu fil Loomio Assemblea
3.- Informació Comissions. (10-20’)
B) Política
2.- Informació Grups de Treball formats. (20’)
3.- Informació regidories de Som i altres regidories. (20’)
-S’ACORDA:
-Fabrizio tractarà de simplificar els diferents fils de Loomio, agrupant per temes en el mateix fill: ordres dia, actes,
assemblea, etc, sense eliminar les converses que poden ser necessàries en un moment determinat.
-Penjar els documents que falten en el fil de l’Assemblea, obert per Antònia Jover, per poder centralitzar allò enllestit i els
documents pendents. EL DIA TERMINI PER PENJAR TOTA LA DOCUMENTACI Ó ÉS EL DIMARTS 19 D’ABRIL.
-Es fa una revisió dels documents penjats a Loomio per a l’assemblea. En vermell documents que falten, en blau els ja
redactat i penjats, en majúscula el/la RESPONSABLE de la seva elaboració:
Documents enllestits:
-Reglament assemblea. (SUSI Fet i penjat)
-Actes assemblees: Xesc Forteza (JC Fet i penjat), Flassaders. (SUSI Fet i penjat)
-Composició CC i tasques realitzades. (ANTÒNIA J Fet i penjat)
-Organigrama. (ANTÒNIA, JUAN, Fet i penjat, falta responsable de Web, de Facebook i de Twitter, i resolució
COMITÈ ÈTIC)
-Seguiment Pacte. (Fet i penjat protocol = AURORA, HELENA, SUSI // informe reunions HELENA)
-Finances. (FABRIZIO Fet i penjat)
-Districtes i bases, més Participació Ciutadana i Difusió. (PAULA, EVA Fet i penjat)
-GT Model de Ciutat. (MIQUEL Fet i penjat)
-Informe sobre aplicació del programa del partit des de l'Ajuntament. (Enviat e-mail JDLF a GM)
-Regidories i Direccions Generals. (5 REGIDORES I DIRECTORES GENERALS, Fet i penjat Participació)
-Pregunta per fer a assemblea, redacció aprovada. (EVA i ANTÒNIA MARTÍN , Fet i penjat)
Documents que falten:
-Ordre dia. (cartell MARC)
-Organigrama. (ANTÒNIA, JUAN, Fet i penjat, falta responsable de Web, de Facebook i de Twitter , i resolució
COMITÈ ÈTIC)
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-Portaveus. (PERE)
-Seguiment Pacte. (Fet i penjat protocol = AURORA, HELENA, SUSI // informe reunions HELENA)
-Comunicació. (RODRIGO)
-GT Economia. (GERARDO)
-GT Ecologia. (MARC)
-GT Drets Cívics. (ALIGI, HELENA, INMA)
-Coordinador GM. (T FULLANA)
-Secretariat, personal tècnic i de comunicació. (MIREIA, XESCA, T GOMILA, T. VILLALONGA)
-Gerència. (J. VILA)
-Regidories i Direccions Generals. (5 REGIDORES I DIRECTORES GENERALS Fet i penjat Participació)
-Donacions a finalitats socials (preguntar a assemblea si Impulsa). (ANTÒNIA J, s’aprova proposar a l’assemblea
organitzar un projecte Impulsa, a nivell municipal, aprofitant l’organització i el reglament de Podem, AJ es coordinarà amb
AL).

B) Política
1.- Debat polític i posicionament Som sobre temes d’actualitat Ajuntament. (15’)
-Palau de Congressos (proposat per Helena)
-Aquest tema s’ha tractat en la informació de l’ET. Intervenció Alfonso.
-Es va ajornar la reunió de Seguiment del Pacte de dilluns dia 4 d’abril a dilluns dia 18 d’abril, en espera de les revisions
regidories (a lliurar dia 15).
-S’acorda reunió dilluns vinent entre Aurora, Eva, Helena i Susi.
-Es sol·licita al Grup de Treball d’Economia l’informe del treball realitzat sobre el tema, amb antelació a la reunió de
dilluns.
-Rodrigo informa que ens passarà la informació adient.

C) Torn obert de paraules. (10’)
-Antònia M informa que el gerent de MercaPalma se’n va (54 Ajuntament / 46 priv). Es convocarà un procés de selecció
obert, on s’especificarà els requisits i el perfil (titulació, experiència, etc.). Es farà mitjançant el SOIB, perquè Palma Activa
es circumscriu a Palma.
-Es comenta que cal replantejar dia de reunió de la CC per atendre les necessitats de varis companys que no poden
assistir en divendres.

D) Acabament, dia i hora de la següent reunió
Es dóna per acabada la reunió a les 20 h.

Redacta l’acta i signa, després de ser aprovada per la Comissió de Coordinació,

Susi Granero
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