ACTA NÚMERO 23 DATA: 26/04/2016
de la reunió EXTRAORDINÀRIA Comissió de Coordinació de Som Palma
Hora començament reunió: 18 h, a plaça santa Eulàlia (junt oficina Cort). Hora finalització reunió 20 h.
ASSISTENTS (6)
Antònia Jover
Aurora Jhardi
Eva Frade
Miquel Soberats
Inma Matarín
Susi Granero

Amb veu i sense vot: Mireia Rubio i Toni Fullana
(durant una bona estona).

MODERA I TORN PARAULA:
ACTA:

NO ASSISTEIXEN (11)
Fabrizio Di Giacomo
Juan de la Fuente
Pere Duran
Helena Herrera
Marc Iriani
Gerardo Lamas
Antònia Martín
Gustavo Méndez
Aligi Molina
Rodrigo A. Romero
Paula Ross
Cap responsable
Cap responsable (s’adjunta resum que va
realitzar Susi en Loomio, la mateixa nit).

PUNT ÚNIC ORDRE DEL DIA
A) Organització Assemblea Som Palma.
B) Acabament, dia i hora de la següent reunió.

A) Organització
1.- Organització Assemblea Som Palma
BONA NIT A TOTES!
A la reunió d’aquesta horabaixa (dimarts 26/04/2016) hem assistit Inma Matarín, Eva Frade, Miquel Soberats, Aurora Jhardi,
Antònia Jover i Susi Granero (6 membres de la Coordinadora), Mireia Rubio i Toni Fullana (durant una bona estona).
La reunió s’ha realitzat sense quòrum i hem treballat sobre l'únic punt de l’ordre del dia: ASSEMBLEA.
L’ordre del dia ha quedat així:
ORDRE DIA ASSEMBLEA 14-maig-2016
1.- Aprovació, si escau, reglament assemblea. (5’)
2.- Aprovació, si escau, actes assemblees Xesc Forteza (14/11/15) i Flassaders (09/12/15). (5-10’)
3.- Aprovació, si escau, ordre dia. (5-10’)
4.- Organigrama CC, composició i tasques realitzades. (3')
5.- Informe Comissions (3’ cadascuna): Portaveus, Seguiment Pacte, Finances, Comunicació, Districtes i Bases, junt a
Participació Ciutadana i Difusió.
6.- Informe Grups de Treball (3’ cadascun): Model de Ciutat, Economia, Drets Cívics, Seguiment Pacte.
7.- Informe aplicació programa SOM des de l'Ajuntament:
7.a.- 5 Regidories SOM: direccions generals adjuntes, assessoria districte, gerència, consells administració, etc.
7.b.- Coordinació, secretariat, personal tècnic i de comunicació.
8.- Presentació equip tècnic de Podem.
8.a.- Situació Helena Herrera a CC. Modificació Reglament Som?
9.- Pregunta a assemblea (presencial i telemàtica):
-Creus que SOM PALMA s’ha d’integrar en PODEM?
Opcions de resposta:
-SÍ
-NO
10.- Aprovació, si escau, de les bases per presentar projectes candidats a les donacions socials.
11.- Torn obert de paraula.
Sobre els punts de l'ordre del dia, són llargs, cal acotar intervencions nostres. I caldrà veure com està la qüestió del local per
informar.
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TASQUES PENDENTS DE REALITZAR
-Es proposa que Carme Maestro i Gerardo (un company del cercle Ponent, que ja li ha contestat afirmativament a Miquel),
siguin els dos que condueixin l’assemblea. Cal cercar qualcú per fer l’acta i per donar torn (proposeu).
-Aportar informació sobre el temps que teniu previst per exposar el vostre document, amb la finalitat d’acotar la durada de
l’Assemblea, on no hi ha assignat temps o si canvieu l’assignat.
-PORTAVEUS informin a COMITÈ ÈTIC perquè expliqui situació company Javier González.
-Muntar taules per apuntar-se als grups de treball. Grups oberts amb indicació del compromís de participació i de treballar.
Explicar que n’hi ha grups generalistes i tècnics, que requereixin perfils preferiblement adients per poder dur cap endavant la
feina. (EVA prepara full excell: NOMS, DNI, TELÈFON CONTACTE, ADREÇA ELECTRÒNICA, GRUP DE TREBALL, ETC.).
-Completeu documents penjats (comissions i grups treball) i els que no s'han realitzar encara, amb objectius, dia i hora
reunió, si la reunió és setmanal o quinzenal, coordinador/a, número de components, reunions realitzades, etc. (ANTÒNIA J
tractarà de composar un calendari responent a la proposta de JA Pérez).
-Presentació equip tècnic de Podem (ANTÒNIA I FABRIZIO ho plantegen a reunió ET i a Alejandro López).
-Pregunta: Creus que SOM PALMA s’ha d’integrar en PODEM? Que l’equip tècnic o el secretari general expliqui bé tot el
procés de la integració, i la casuística en cas de SÍ i en cas de NO.
-Situació Helena Herrera a CC. Modificació Reglament Som? (tractar a CC).
-Segons ens ha informat Aurora, en l’assemblea de 14/03/15 de SOM es va acordar que els documents es redactarien en
català (convé traduir-los).
-Gestionar local CCOO per assemblea (PERE).

COMPLETAR DOCUMENTS:
-Reglament assemblea. (SUSI, Fet, falta introduir documents a presentar a l’assemblea)
-Cartell ordre dia. (GUSTAVO I XESCA)
-Organigrama CC (SUSI, ppt MIQUEL), composició i tasques realitzades. (ANTÒNIA J, Fet, actualitzar informació)
-Informe Comissió Portaveus. (3’) (PERE, ANTÒNIA M, JUAN FUENTE)
-Informe Comissió Seguiment Pacte. (3’) (EVA, HELENA, SUSI, resum actes reunions)
-Informe Comissió Comunicació. (3’) (RODRIGO, penjat un índex, falta protocol)
-Informe Grup Treball Drets Cívics. (3’) (ALIGI)
-Informe 5 Regidories SOM: direccions generals adjuntes, assessoria districte, gerència, consells administració, etc. (EVA,
Fet i penjat, falta vídeo), (AURORA, Fet i penjat, falta reduir informació), (ANTÒNIA), (RODRIGO), (ALIGI).
-Informe coordinació, secretariat, personal tècnic i de comunicació. (T FULLANA, MIREIA, XESCA, T GOMILA, estan
informats)
-Bases per presentar projectes candidats a les donacions socials. (ANTÒNIA J)
-EVA prepara full excell per apuntar-se a grups treball: NOMS, DNI, TELÈFON CONTACTE, ADREÇA ELECTRÒNICA,
GRUP DE TREBALL, ETC.
-ANTÒNIA J tractarà de composar un calendari reunions grups treball, cercles, etc., responent a la proposta de JA Pérez.
-Targes colors per votacions (ANTÒNIA J).

Miquel Soberats va comentar que havia fet un ppt i la mateixa nit va adjuntar al mateix fil el vídeo: “Aquest seria el vídeo
PROVISIONAL del que us vaig parlar ahir... és un poc feixuc ...no se si pujarà bé. Si no, si voleu, ho veurem a la pròxima
reunió”.

B) Acabament, dia i hora de la següent reunió
Es dóna per finalitzada la reunió a les 20 h. Sobre la propera reunió no s'ha decidit res.

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

2
ACTA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚMERO 23, DATA: 26/04/2016

