ACTA NÚMERO 22 DATA: 22/04/2016
de la reunió ORDINÀRIA Comissió de Coordinació de Som Palma
Hora començament reunió: 17:12 h, a l’Espai Fleming. Hora finalització reunió 20:00 h.
ASSISTENTS (11 + 2 = 13)

EXCUSEN (5)

Fabrizio Di Giacomo
Helena Herrera
Antònia Jover
Pere Duran
Gustavo Méndez
Aurora Jhardi
Eva Frade
Susi Granero
Gerardo Lamas
Rodrigo A. Romero
Inma Matarín

Miquel Soberats
Antonia Martín
Juan de la Fuente
Aligi Molina
Paula Ross

NO EXCUSEN (1)
Marc Iriani

Sense Vot: Membres de l´Equip Tècnic Podem
Palma (Daniel Pueyo, Antoni Palerm).
Susi
Aurora

MODERA I TORN PARAULA:
ACTA:
ORDRE DEL DIA APROVAT
0.- Informació baixa VA (compareixença VA).
1.- Elecció moderadora, torn, redactora acta. (1’)
2.- Aprovació, si escau, ordre dia. (5’)
3.- Aprovació actes anteriors 18 i 21. (10’)

A) Política.
1.- Debat polític i posicionament Som sobre temes d’actualitat Ajuntament.
-Llei d’activitats.
B) Organització.
-Procés de Selecció Direcció General Funció Pública i Govern Interior.
-Reunió ET, CÈ i portaveus per avaluar situació CC. (10´)
- Preparació Assemblea Ordinària d’afiliats a Som Palma. (15-20’)
-Proposta del Secretari d’Organització de Podem sobre Local a Palma.
-Sol·licitud a regidories de SOM tots els contractes menors signats des de presa posició càrrec.
-Incloure en subgrup de GM al membres del Grup Municipal de Cort.
-Revisió participació Som Palma en Comissió de Festes (informe del procés de selecció mitjançant presentació
d’acta). Proposta participació d’un membre de la CC.
C) Torn obert de paraules. (10’)
D) Acabament, dia i hora de la següent reunió.

0.- Informació baixa VA (compareixença VA)
VA compareix per explicar els motius de la renúncia i donar compte de la feina feta a la regidoria de funció pública i govern
interior aquests mesos. La Coordinadora agraeix els seus serveis i li desitja sort a la nova carrera professional que comença.

2.- Aprovació, si escau, ordre del dia (5’)
S’aprova per unanimitat i s’acorda que a partir d’ara el termini per introduir nous punts a l’ordre del dia serà el dimecres
abans de les reunions. D’aquesta manera, els dimecres horabaixa els portaveus hauran de penjar l’ordre del dia definitiu a
Loomio per tal de què el tinguem totes 48 h abans de la reunió presencial.

3.- Aprovació actes anteriors
•

S’aproven per unanimitat les actes 18 i 21.
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A) Política
1.- Llei d’activitats
EF explica la necessitat d’instar a la derogació d’aquesta llei autonòmica, que impedeix moltes activitats socials i veïnals per
no poder complir amb els molts requisits que estableix. Es farà un estudi de la llei i es convocaran reunions conjuntes amb
els diputats/des de Podem al Parlament per tal de dur endavant la sol·licitud de derogació.

B) Organització
1.- Procés de selecció Director/a General Funció Pública i Govern Interior
•
•
•
•
•

•

Termini de presentació CVs: Del 25 d’abril a l´1 de maig a les 23:59 h.
Entrevistes: dies 3, 4 i 5 de maig 2016.
Decisió i publicació: 6 de maig.
Comitè de Selecció: Format per 3 membres; La Regidora de Funció Pública i Govern Interior (Aurora Jhardi), 1
membre de l’Equip Tècnic de Podem Palma (pendents de confirmar el titular i el suplent) i 1 membre de la Comissió
de Coordinació de Som Palma (Miquel Soberats i suplent Gerardo Lamas).
Criteris de selecció:
1. Llicenciatura en dret, econòmiques o similars.
2. Habilitats negociadores i directives.
3. Prohibició grau de parentesc.
Mèrits a valorar:
1. Coneixement / experiència en les administracions públiques.
2. Identificació política amb el projecte de Som Palma; assumpció del programa electoral de Som Palma i
aplicació del mateix en la gestió.

2.- Reunió ET, CÈ i portaveus per avaluar situació CC
TP com a membre de l’equip tècnic explica breument la reunió i sobre el que s’ha parlat relatiu a la situació de HH a CC,
com a representant del Consell Ciutadà de Podem, no es tractà a la reunió de manera formal, sinó informal i no es pren cap
decisió al respecte.
PD com a portaveu explica breument la reunió, mantinguda en data 17/04/16, on s’analitzà la situació a la Comissió de
Comunicació sobre la pàgina web i esborrament apartat transparència.
Comença el debat sobre la Comissió de Comunicació en general. S’acorda fer una reunió monogràfica sobre la qüestió on
es delimiti què entenem per política comunicativa, a qui s’han d’assignar les claus i diferents tasques i l’acotament de l’ús de
Telegram.
Sobre l’actuació del company MI es pren la mesura cautelar, fins que la reunió monogràfica sobre Comunicació es faci, de
retirar la seva participació a la comissió de comunicació i retirada de claus d’accés.
Debat sobre l’oportunitat de què les regidores i regidors, o altres membres que també treballen, siguin coordinadors de
grups de feina degut a la sobrecàrrega que les regidories suposen.

3.- Proposta del Secretari d’Organització de Podem sobre Local
S’ha proposat llogar un local per Podem Palma i Som Palma, al centre de la ciutat, per tal de que tinguem més visibilitat i
sigui més accessible pels afiliats i futurs participants en el projecte. Ja s’ha mirat un possible local que es pot anar a veure.
S’acorda per unanimitat la proposta i que la despesa surti dels diners amb els que compta Som Palma.

4.- Preparació Assemblea Ordinària d’afiliats a Som Palma
S’acorda que la data de l’Assemblea serà dia 14 de maig a les 10:00 h. Es proposa com a lloc el local de CCOO (pendent de
confirmar disponibilitat).
Els encarregats de fer el cartell de l’Assemblea seran GM i XS (membres de la comissió de comunicació).
S’acorda fer una reunió monogràfica sobre l’Assemblea el dia 26 d’abril a les 18 h al grup municipal de Som Palma a Cort.

D) Acabament, dia i hora de la següent reunió
PROPERA REUNIÓ:
-

Ordinària: Divendres 29/04/16 a les 17 h.
Extraordinària sobre Assemblea: Dimarts 26/04/16 a les 18 h a Cort.

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