ACTA NÚMERO 25 DATA: 03/05/2016
de la reunió ORDINÀRIA Comissió de Coordinació de Som Palma
Hora començament reunió: 17:20 h, a l’Espai Fleming. Hora finalització reunió 19:00 h
ASSISTENTS
EXCUSEN (7)
Amb dret a vot (9)
Fabrizio Di Giacomo
Rodrigo A. Romero
Inma Matarín
Miquel Soberats
Antònia Jover
Aligi Molina
Susi Granero
Eva Frade
Antònia Martín

Juan de la Fuente
Pere Durán
Aurora Jhardi
Paula Ross
Gustavo Méndez
Gerardo Lamas

NO EXCUSA (1)
Marc Iriani

Per CCMP: Helena Herrera

Sense dret a vot (2)
En qualitat de membres de l´Equip Tècnic de Podem
Palma: Daniel Pueyo (és substituït per Alfonso Muñoz,
Antoni Palerm.

MODERA I TORN PARAULA:

Antònia Jover

ACTA:

Antònia Martín

ORDRE DEL DIA APROVAT
1.- Elecció de persona que modera, qui recull el torn de paraules i qui redactarà l’acta. (1’)
2.- Aprovació, si escau, de l’ordre del dia. (5’)
3.- Aprovació de l’acta nº 24 del 29/04/2016. (10’)

A) Organització
O1.- Debat sobre l’amortització de les places procedents del CCMP una vegada l’equip tècnic de Podem té presència a la Coordinadora.
O2.- Preparació de l’Assemblea Ordinària d’afiliats a Som Palma.
O3.- Agraïment a diversos membres de la Coordinadora.
B) Política
P1.- Institut Municipal d’Innovació.
P2.- Seguiment del Pacte.
P3.- Palau de congressos.
P4.- Defensor de la ciutadania.
C) Torn obert de paraules. (10’)
D) Acabament, dia i hora de la següent reunió

1.- Elecció de persona que modera, qui recull el torn de paraules i qui redactarà l’acta.
Antònia Jover moderarà i recollirà el torn de paraules i Antònia Martín redactarà l’acta.
2.- Aprovació, si escau, de l’ordre del dia.
S’aprova per assentiment.
3.- Aprovació de les actes anteriors.
SG aporta algunes propostes de modificació de l’acta nº24. No s’ha rebut cap altra. S’incorporaran i es penjarà al Loomio
l’acta perquè Comunicació pugui publicar-la.
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O1.- Debat sobre l’amortització de les places que corresponien al CCMP una vegada l’equip tècnic de Podem té presència a la
Coordinadora.

Després de debat, s’acorda per assentiment que els membres de l’equip tècnic de Podem Palma ocupen a la Coordinadora
les 2 places que per reglament organitzatiu aprovat en assemblea de Som, corresponien al CCMP. Per aquest motiu,
n’Helena Herrera causarà baixa a la Coordinadora. Aquest fet li serà comunicat pels portaveus, tot agraint-li la feina que ha
fet al llarg d’aquests mesos. També s’acorda oferir-li estar a la taula de l’assemblea.
La plaça vacant en la Comissió de seguiment del pacte serà ocupada per Alfonso Muñoz.
O2.- Preparació de l’Assemblea Ordinària d’afiliats i afiliades a Som Palma.
Es recorda la necessitat de què tots els documents estiguin penjats a la web de Som Palma.
Es debat sobre com formular la pregunta referida al pas de Som a Podem. La proposta penjada al Loomio és considerada
massa llarga per algunes persones. A la reunió extraordinària on no hi va haver quorum es va definir una més curta. Es
consulta al llarg de la reunió via telegram a Alejandro López sobre la formulació més adequada. Es continuarà treballant
per trobar la fórmula més adient per la pregunta.
Es tracten també qüestions legals referents als recursos econòmics de Som Palma i com es farà el pas de Som a Podem.
S’acorda per unanimitat dels presents:
• El punt sobre el pas de Som Palma a Podem serà defensat pels 5 regidors/es.
• Les intervencions de cada Comissió seran de 2 minuts. També per el personal adscrit al GM.
• Cal una assegurança de responsabilitat civil per poder disposar de la seu de CCOO. Es demanarà a Toni Fullana
que demani pressuposts a diverses asseguradores i els portaveus faran la contractació amb la que tengui l’oferta
més avantatjosa.
O3.- Agraïment a diversos membres de la Coordinadora
Des de la Coordinadora es fa arribar l’agraïment a Fabrizio per la bona feina duta a terme organitzant els diversos fils de
Loomio de la Coordinadora. També es recull l’agraïment a Gustavo per les hores que ha destinat al llarg de tot el cap de
setmana i que ha fet possible que surtin diversos comunicats de Som Palma.
Per futurs comunicats, s’acorda per assentiment que na Xesca s’encarregui de redactar el text en català (sense perjudici de
què faci també altres tasques que siguin oportunes).

B) Política
P1.- Institut Municipal d’Innovació.
Es debat sobre els plecs del nou contracte per suport tècnic de l’IMI i la necessitat de què es tengui en compte
prioritàriament la feina feta pel personal propi de l’IMI a l'hora de redactar-los. Pretenem evitar en la mesura del que sigui
possible contractar empreses externes a l’Ajuntament. Si finalment es contracta una empresa externa, cal evitar que
tengui qualsevol relació amb personal que estigui o hagi estat contractat a l'IMI.
P2.- Seguiment del pacte.
SG informa de què hi ha hagut 4 reunions ja d’aquesta comissió i que s’està retardant la nova convocatòria. Sol·licita que
es facin les passes oportunes perquè es tengui la documentació necessària i es pugui convocar com abans millor.
P3.- Palau de congressos.
Es debat sobre la notícia apareguda avui al DMallorca sobre la gestió pública del Palau i la conveniència o no de respondre
directament al periodista a més de fer una campanya a medis i xarxes per difondre el posicionament de Som Palma envers
el model de gestió que aquest ha de tenir.
P4.- Defensor de la ciutadania.
AM informa de què les negociacions amb la resta de partits continuen. Exposa el perfil d’una persona que podria ser un
bon candidat i demana que s’aportin nous noms. SG aporta el nom d’una persona amb un perfil que també podria ser
adient.
D) Acabament, dia i hora de la següent reunió
PROPERA REUNIÓ:
-

Ordinària: Dimecres 11/05/2016 a les 17,30 h a Espai Fleming

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