Assemblea oberta Som Palma dissabte 14 de maig

Resum dels treballs de la Comissió de Coordinació
Resum dels treballs recollits a les actes de les reunions de la Comissió de Coordinació, des de la
seva constitució dia 1/12/15 fins a dia 25/4/16

Creació de Comissions i Grups de treball
1.- Comissió de Finances: S’anomena Fabrizio Di Giacomo Sampere , Pere Duran i Munar,
Antònia Jover i Diaz. Coordinador Fabrizio.
2.- Comissió de Comunicació. Coordinador Rodrigo.

3.- Comissió de Portaveus. S’acorda que la composin 3 membres: Juan de la Fuente,
Pere Duran i Antònia Martín.
4.- Comissió de Seguiment del Pacte. Es compon de tres membres. S’anomena a Helena Herrera
i a Susi Granero, i per part de la Coordinadora, s’acorda que Javier González ocupi la
plaça de suplent. Eva Frade és triada per els/les regidors/es.
5.- Comissió de Districtes i Bases. Composta per els 5 representant s dels cercles: Paula Ross,
Miquel Soberats, Juan de la Fuente, Inma Matarín i Fabrizio Di Giacomo. Coordinadora Paula.
6.- Grup de Treball d’Economia, Hisenda i Turisme. Coordinador Gerardo Lamas.
7.-Grup de Treball de Model de Ciutat. Coordinador Miquel Soberats.
- Preparació de la proposta de “Palma ciutat lliures de Glifosatos”.
8.- Grup de Treball de Participació i Difusió. Coordinadora Eva Frade. S’acorda unir aquest Grup
de Treball amb la Comissió de Districtes i Bases.
9.- Grup de Treball de Drets Cívics. Coordinador Aligi Molina.
10.- Grup de Treball Seguiment del Pacte: Coordinadora Aurora.
Reglaments desenvolupats
*.- Reglament CC Som Palma.
*.- Protocol de la Comissió de Comunicació.
Reglaments a desenvolupar
*.- Reglament CC Som Palma i relació/interacció CC amb el GM (presa de decisions, definició línia
política i estratègia).
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Treballs organitzatius realitzats
a.- Creació d’un compte de correu corporatiu pera la CC.
b.- Donacions dels i de les regidors/es i càrrecs. Publicació de nòmines i altres documents com a
mesura de transparència.
c.- LOPD: S’ha tingut vàries reunions amb l’empresa designada per fer-nos l’adaptació a la llei.
Juan F. 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.
d.- Organització, i reestructuració del sistema informàtic.
Treballs de presencia al carrer
1.- Carpa de Som Palma, a la Plaça Santa Eulàlia, durant les festes de Sant Sebastià.
Treballs, tramitacions, feines i acords en curs
a.- Valoració de la necessitat de contractar advocat.
Convindria que fossin especialitzats en Dret Administratiu. Es planteja que també podria
assessorar al partit.
b.- Valoració de la necessitat de contractar una assegurança de responsabilitat civil:
S’explica que encara que les regidores i els regidors estan firmant i prenent decisions en nom de
l’Ajuntament, aquest no els cobreix en cas de demanda o denuncia que suposi responsabilitat
civil. Se sol·licitaran 3 pressupostos encarregaran: Rodrigo, Javier i Paula.
c.- Informació i seguiment nova WEB.
d.- Local SOM Palma. Es valora si, en la situació actual,és convinent llogar un local o seguir
utilitzant espais de pagament.
S’accepta la proposta de la secretaria organitzativa de Podem de llogar conjuntament un local
social per el pròxim CCMP i Som.
Posada al dia de les activitats polítiques
1.- Informació de la vaga de funcionaris de l’Ajuntament, debat i presa de decisions.
2.- Consulta de terrasses. Valoració i anàlisi d’aquest tema.
3.- Nomenament del defensor de la ciutadania.
4.- Proposta de moció enviada a la CC per la Plataforma contra el TTIP.
5.- Cessament del gerent del Palau de Congressos.
6.- Ses Fontanelles. Valoració i anàlisi d’aquest tema.7.- Informació per Eva Frade de com seran
les festes de Sant Sebastià.
8.- Dinar del divendres (batlle i 2 primers tinents de batlle). Aurora informa que des què Miquel
no hi es, s’ha deixat de fer.
9.- Horts Urbans.
Per donar resposta a un tema urgent que ens planteja Rodrigo, via telefònica, es tracta de definir
la postura del partit respecte a un comunicat que li han enviat (a Rodrigo) segons el qual, el
pròxim dimecres (27-1-2016) s’aprovaria, sense haver-lo avisat ni comentat anteriorment, un
trasllat de competències que ara són de la seva regidoria. Es tracta el tema dels Hort Urbans, que
ara pretenen que sigui de la regidoria d’Agricultura i Ecologia.
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ACORD: Que, independentment de si el trasllat o, fins i tot, la gestió conjunta amb Agricultura,
pogués, o no, ser pertinent, aquesta no és una manera correcta d’actuar, ni per les presses, ni
per la forma de comunicar les decisions, sense que hi hagi un acord de l’equip de govern. Per
tant, que així es respongui al comunicat.
10.-Es demanarà un informe a n’Aligi al respecte de les subvencions anunciades per la regidoria
d’Igualtat.- Es recorda la voluntat de marcar la línia política amb antelació en l’ús d’aquestes
beques per no entrar en la dinàmica institucional del curt-placisme. Així mateix es demana als
regidors més previsió, a diferents escales temporals, dels temes polítics que es tracten a les
regidories de cara a informar a la coordinadora. - A més es demana transparència màxima amb
els criteris a l’hora de justificar les adjudicacions de subvencions.
11.-Debat mocions ple de dia i s’acorda de que les pròximes reunions extraordinàries prèvies al
ple, convocar-les al dia següent de rebre la documentació de Propostes i Preguntes Orals.
Per poder discutir els punts abans de les comissions i les reunions amb els socis de govern.
12.- Seguiment de treballs realitzat amb “Sa Faixina”.
13.- Recolzament a les propostes de la plataforma del TTIP.
14.- Publicitat de la vacant que deixa Veronica A. A la direcció de funció pública, per tal que
l’elecció sigui el mes transparent possible.
Sol·licituds als partits de govern
a.- Recolzar que Som Palma, tingui presència dins el Consorci de Platja de Palma. Actualment, no hi té
presencia, i no n’hi ha informació sobre el procés que va dur a no ser-hi.

Relacions amb la premsa i notícies de Som
1.-Notícia en premsa sobre regidora de Salut i altres informacions. Es debat aquest tema sense
que es manifestin acords.
Possibles filtracions sobre Antònia Martín.
Es comenta la necessitat de què acaben las disputes, para poder realitzar millor el treball. Es
planteja fer un comunicat de recolzament a la regidora de Salut.
Antònia Martín ens comenta el tema de la seva reprovació, el PP demana el vot secret, la
Coordinadora no està d’acord. Per defensar el posicionament d’Antònia , Toni Noguera de MÉS
proposa a Neus Truyols per la seva defensa.
Temes jurídics en tràmit
a.- Sol·licitud a la Comissió de Garanties Democràtiques d’informació sobre l’expedient informatiu
respecte de la notícia sobre Antònia Martín, apareguda a Última Hora amb “fonts de Som Palma”.
b.- Mesures a adoptar per complir amb la LOPD.
c.- Denúncia de Fernando L.
DEBAT: Es llegeix la denuncia efectuada por Fernando L. i s’acorda contractar un advocat.
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Dimissions membres i sancions
1.- Dimissió Félix Maestro
(participació en les reunions: Assistència 1, absències excusades 6, sense excusar 2)
Es decideix elaborar una nota: La CC ha reflexionat sobre les crítiques fetes per aquesta persona
i ho seguirà fent amb la seva practica quotidiana, però no està d’acord en algunes de les
afirmacions.
ACORD: S’accepta la dimissió por unanimitat. Convocar a Gerardo Lamas a participar com a
membre de la Coordinadora en substitució de Félix Maestro.
2.- Dimissió de Llúcia Duran per Telegram
(participació en les reunions: Assistència 6, absència excusada 3, sense excusar 0)
DEBAT I ACORD per unanimitat: És representant del CCMP i ha dimitit per escrit al CCMP, que
sigui aquest el que ens informi, ja que no tenim constància escrita de la seva dimissió de la
Coordinadora de SomPalma.
També es consultarà al CGD si la dimissió per el xat de Telegram de la Coordinadora és efectiva a
títol legal.
3.- Sanció a Javier González Bordas per part del CE
(participació en les reunions: Assistència 3, absència excusada 4, sense excusar 1)
DEBAT: Es llegeix l’expedient sancionador elaborat pel CE.
ACORD: Sol·licitar al CE una informació més clara i definitiva d’aquest expedient.
Esperar a la contestació del CE, per la possible substitució de Javier González, ja que falta saber
si la inhabilitació de càrrec és sols per un any i pot tornar, o causa baixa definitiva com a
membre de la Coordinadora.
4.-Dimissió de Micaela Dahl
(participació en les reunions: Assistència 4, absència excusada 3, sense excusar 5)
El Comitè Ètic accepta la seva dimissió per Telegram i la Coordinadora també l’accepta per
unanimitat.
ACORD: Substituir la plaça lliure per el següent de la llista,respectant la paritat, se notificarà a
Gustavo Méndez i se’l citarà per la pròxima reunió.
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Participació de la resta de membres.
Antònia Martín: Assistència 20, absència excusada 3, sense excusar 0
Rodrigo Romero: Assistència 17, absència excusada 6, sense excusar 0
Eva Frade: Assistència 12, absència excusada 10, sense excusar 1
Aligi Molina: Assistència 14, absència excusada 6, sense excusar 3
Aurora Jarhdi:Assistència 13, absència excusada 10, sense excusar 0
Fabrizio Di Giacomo: Assistència 19, absència excusada 4, sense excusar 0
Juan de la Fuente: Assistència 17, absència excusada 6, sense excusar 0
Paula Ros: Assistència 18, absència excusada 5, sense excusar 0
Concepción Matarín: Assistència 13, absència excusada 9, sense excusar 1
Miquel Soberats: Assistència 15, absència excusada 8, sense excusar 0
AsumpcióGranero: Assistència 20, absència excusada 3, sense excusar 0
Antònia Jover: Assistència 20, absència excusada 3, sense excusar 0
Pere Durán: Assistència 15, absència excusada 6, sense excusar 2
Helena Herrera: Assistència 19, absència excusada 3, sense excusar 1
Marc Iriani: Assistència 17, absència excusada 4, sense excusar 2
Gerardo Lamas:Assistència 7, absència excusada 4, sense excusar 1
Gustavo Mendez: Assistència 6, absència excusada 3, sense excusar 1
Preparació de l’assemblea
Confecció de documentació i preparació logística.
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