ACTA NÚMERO 18 DATA: 21/03/2016
de la reunió Comissió de Coordinació de Som Palma
Hora començament reunió: 17:00 al Espai Fleming.
ASSISTENTS (9)
Fabrizio Di Giacomo
Helena Herrera
Antònia Jover
Marc Iriani
Antonia Martin
Pere Duran
Gustavo Méndez
Aurora Jhardi
Paula Ross
Eva Frade
Juan de la Fuente

EXCUSEN (5)
Gerardo Lamas
Rodrigo A. Romero
Inma Matarín
Susi Granero
Miquel Soberats

MODERA I TORN PARAULA:
ACTA:

Gustavo
Helena

NO EXCUSEN (1)
Aligi Molina

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 F L/Som. (3’)
-Revisió tema cens electoral.(3´)
-Analitzar assistència membres de Coordinadora a les reunions. ( 10´)
-Proposta de contracte parcial a personal de suport al partit.
A.- Política 1.- Debat polític i posicionament Som sobre temes d’actualitat Ajuntament.
-Retirat la bandera de la UE de l’Ajuntament. ( 3´)
-Recaptador CAIB.
-Setmana Santa.
-Palau de Congressos.
-Bestretes de caixa. (15-20’)
2.- Informació Grups de Treball formats.
3.- Informació regidories de Som i altres regidories.
B) Organització 1.- Preparació Assemblea Ordinària d’afiliats a Som Palma. (15-20’) Aporteu al fil de Loomio
obert per Antònia Jover.
2.- Informació Comissions. (10-20’)
-Comunicació ( Web, proposta de remodelació del bolletí setmanal,….)
-Districtes i bases ( Unión con GT Participació,…..)
-Finances ( Pagos web, ……
-Seguiment del Pacte
-Portaveus.( LOPD…….)
C) Torn obert de paraules. (10’)
D) Acabament, dia i hora de la següent reunió.
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2.- Aprovació, si escau, ordre del dia (5’). S’aprova per unanimitat

3.- Aprovació actes anteriors:


Continuen pendents les actes nº 15 i 16 com també les nº 7 i 11. Pendents de modificar i penjar a
Loomio. Hi ha queixes per la tardança a penjar les actes.
4.- Seguiment de temes pendents:






Actes: S'acorda fer un requeriment a Jaume Cánaves pel tema de l'acta de l'última Assemblea de SOM
que encara està pendent de lliurar. Helena s'encarregarà de reclamar les actes.
Tema FL: NO s'ha arribat a una conciliació. FL ha comentat que elevarà la demanda al Constitucional.
Revisió del Cens electoral: S'acorda demanar a la taula que va actuar en les últimes eleccions el cens
que es va utilitzar, ja que sembla que hi ha més de 30 baixes que falten per comprovar el motiu de la
baixa. Juan de la Fuente queda responsable de sol·licitar aquesta informació de forma presencial i via
correu electrònic. També s'acorda que el Grup de Comunicació, presenti a la Coordinadora de SOM una
proposta de protocol de funcionament per a la seva aprovació.
Anàlisis de l’assistència membres de Coordinadora a les reunions: Es torna a posar sobre la taula la
necessitat que les persones integrants de la coordinadora informin sobre el motiu que els impedeix
assistir a les reunions. També es proposa que "cal fer-li un volt" al mètode organitzatiu que tenim per a
les reunions, perquè estan molt centrades en el burocràtic.
Com a propostes s'apunta: 1.- la necessitat de tenir coneixement del calendari de les reunions del
Seguiment del Pacte, se sol·licitarà per part d'EVA un ajornament de la propera reunió que estava
calendaritzada pel dia 4, ja que es necessita tenir primer, el quadre dels indicadors d'avaluació que
s'utilitzaran per al seguiment i que estan realitzant diferents àrees de l'Ajuntament. Es demanarà que
ens enviïn amb antelació el quadre, l'acta de l'última reunió. 2.- Que el GM, en general i més
concretament el coordinador, assisteixin a la reunió de CC en la sessió prèvia al ple de l’Ajuntament per
un debat àgil i amb informació més directa del dia a dia en l'Ajuntament. 3.- Que es posi com a punts del
OD les postures de PSOE i MÉS a l'hora de passar informació perquè la coordinadora tingui elements
per a l'anàlisi. 4.- Fer una reunió monogràfica amb un únic punt de l’OD sobre Seguiment del Pacte,
amb l'assistència de les persones que tenen la responsabilitat de directors generals en la setmana de
l'11 d'abril.



Proposta de contracte parcial a personal de suport al partit: Aquest punt es deixa pendent.

A) Organització

1.- Preparació Assemblea Ordinària d’afiliats a Som Palma. Aporteu al fil de Loomio obert per Antònia Jover.
S'acorda que el proper dia de reunió es tractarà com a únic punt de l’OD el tema de l'organització de
l’Assemblea.
El grup de participació serà el responsable de l'organització de l'assemblea.
B) Política
1.- Debat polític i posicionament Som sobre temes d’actualitat Ajuntament:
Surt el tema d'opinar sobre un article per part de l'Ajuntament aparegut en premsa sobre multar la prostitució i
mendicitat. Es proposa: crear un subgrup de treball sobre el tema de prostitució per tenir posicionament com
Podem SOM, es planteja treballar temes de Drets Cívics i Socials per parlar sobre mendicitat, venda ambulant.
Retirat la bandera de la UE de l’Ajuntament: tothom esta d’acord.
Recaptador CAIB : Proposta de derivar-lo al grup d’economia per treballar-ho.
Setmana Santa : Eva ens informa de les reunions amb les confraries.
Palau de Congressos: Participem en l'equip de govern en la Junta d'Administració, per la qual cosa es
PROPOSA mirar l'esborrany dels plecs, identificar les clàusules i veure si podem introduir clàusules socials.
Se'ns informa que s'ha creat una Comissió Política integrada per Verónica Arteta i Rodrigo. Es PROPOSA fer
una reunió prèvia al Consell d'Administració per marcar com SOM línia política, es PROPOSA que Rodrigo
sol·liciti aquesta reunió prèvia. Se'ns informa que està vacant el lloc de Director General de Turisme.
S'ACORDA que es miraran els CV que tenim en Podem i en Som.
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En aquest punt també es fa la PROPOSTA de traslladar a SOM, l’experiència del Parlament en quant a difusió
del que s’està fent a l’Ajuntament mitjançant la realització de vídeos comentant el desenvolupament del ple i
parlar sobre el que hem proposat
Bestretes de caixa: Sol·licitar les despeses dels Grups Municipals dels diferents partits polítics. Aquest tema es
traslladarà al grup de Seguiment del Pacte. Aurora farà un petit resum.

2.- Informació Grups de Treball formats:
GRUP DE DISTRICTES I BASES. Es proposa fer un mailing per a les persones afiliades per a informar-los del
treball que s'està realitzant proposant la participació en les mateixes. Gustavo traslladarà la informació a la
Comissió de Comunicació i Paula i Helena redactaran el text del correu.
COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ. S'ha reunit per començar a treballar en l'elaboració dels protocols.
Des de COORDINACIÓ, es demana als grups i comissions de treball que els dies de les seves respectives
reunions, no es solapen amb la de coordinació, es demana a més que es posi un dia fix i es realitzi un calendari
amb totes les reunions.

3.- Informació regidories de Som i altres regidories:

PROPERA REUNIÓ : Dia 1 d’abril a les 17 h.

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