ACTA NÚMERO 12, DATA: 15.02.2016
de la reunió ORDINÀRIA de Comissió de Coordinació de Som Palma
Hora començament reunió: 20’11 h, a l’espai Fleming.
ASSISTENTS (14+1)

EXCUSEN (2)

NO EXCUSEN (1)

Juan de la Fuente
Pere Duran
Eva Frade
Susi Granero
Helena Herrera
Marc Iriani
Aurora Jhardi
Antònia Jover
Gerardo Lamas
Antònia Martín
Inma Matarín
Aligi Molina
Rodrigo Romero
Paula Ross
Alejandro López (secret. organització
Podem IB, assisteix 1a part reunió).

Fabrizio Di Giacomo Sampere
Miquel Soberats

Micaela Dahl

MODERA I TORN PARAULA:
ACTA:

Inma Matarín, després Gerardo Lamas
Susi Granero

ORDRE DEL DIA APROVAT
1.- Elecció persona moderador/a (amb torn de paraula) i que recull l’acta. (1’)
2.- Aprovació, si escau, ordre del dia. (5’)
3.- Aprovació actes anteriors. (10’)
4.- Seguiment de tasques pendents, segons actes anteriors i document resum. (10’)
En aquest moment va informar Alejandro López.
A) Política
1.- Informació de les diferents regidories de Som Palma, temes anteriors i nous, actuals, plantejats pels regidors/es o
sol·licitats per la Coordinadora: (total 40’)
- Funció Pública i Govern Interior.
- Igualtat, Joventut, i Drets Cívics.
- Infraestructures i Accessibilitat.
- Participació Ciutadana i Coordinació Territorial.
- Sanitat, Consum i Portaveu GM.
- Altres Regidories: Model de ciutat, Hisenda, Urbanisme, Turisme, Batlia.
2.- Proposta de debat polític sobre temes que afecten a la posició de Som Palma en Ajuntament i política en general.
(15’)
Es proposa que s’introdueixin els següents tres punts a l’ordre dia per ser tractats avui:
3.- Proposta de reprovació Antònia.
4.- Denúncia Fernando L.
5.- Informació TTIP.
B) Organització
1.- Informació Comissions. (10’)
2.- Temes legals Som Palma: custòdia documents, estatuts, base de dades, contractes que n’hi ha en Som Palma,…
(10’)
3.- Relació de la Coordinadora amb Grup Municipal ampliat: convidar als/les companyes de l’Ajuntament, relació dels GT
amb el GM, regidories. (10’)
4.- Preparació Assemblea Ordinària d’inscrits Som Palma. (15’)
5.- Proposta anàlisi Reglament Grup Municipal, amb anterioritat penjar-lo per a coneixement de totes. (5’)
6.- Local Som Palma. (5’)
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 (10’)
Es realitza una revisió de les actes per procedir a l’aprovació, si escau, i poder ser penjades a Web.
-Acta núm. 7, Aligi (redactor) modificarà propostes de Paula, per penjar a Web.
-Acta núm. 8, Miquel (redactor) aportà els canvis indicats, ja estava aprovada amb els canvis i es pot penjar.
-Acta núm. 9, Rodrigo (redactor), ja aprovada i es pot penjar.
-Acta núm. 10 (extraordinària), Juan de la Fuente (redactor), s’aprova amb les aportacions fetes a Loomio (13
a favor i 1 abstenció per no haver pogut llegir-la). Susi encarregada d’afegir modificacions i tornar-la penjar a
Loomio per a ser publicada.
-Acta núm. 11, pendent de redacció, encarregada Eva.
4.- Seguiment de tasques pendents, segons actes anteriors i document resum (10’)
Es revisen les tasques pendents:
Tasques recollides a l’acta núm. 10 (extraordinària):
-A les consultes fetes al Comitè Ètic sobre si la dimissió a través del chat de telegram és legal, ens han
contestat que si ho és i que s’ha d’admetre la dimissió de la companya Llúcia Munar; el CÈ també ens informa
que el company Javier González té fins dia 1 de març per fer recurs, per la qual cosa la CC ha d’esperar a la
resolució definitiva per convocar, si procedeix, al següent company/a de la llista. S’acorda sol·licitar al CÈ que
ens informi del curs del procés i ens indiqui si s’ha de convocar a una altra persona per ser membre de la CC o
no, segons avanci el procés, i en cas afirmatiu quan.
-Pere ha demanat una reunió dels portaveus amb el Comitè Ètic, però encara no n’hi ha data fixada.
Tasques recollides al document resum de Paula:
-Per a la comunicació de grups es considera millor crear un mail corporatiu de Som Palma.
-Sobre l’acord previ de contactar amb varis despatx d’advocats, urgeix el tema perquè dia 9 de març Som s’ha
de personar per l’assumpte Fernando L, i cal que l’advocat estudií la documentació. N’hi ha les següents
possibilitats:
- Gerardo ha contactat amb un advocat (JB) que estaria interessat.
- Joan Canyellas ha fet una proposta (Campo, ..., Segura).
- Inma també pot aportar altres pressupostos d’advocat.
- Eva diu que dels que ens va informar, en altra reunió, és un despatx de joves.
- S’informa que Aina D no està interessada en dur el cas de Som.
-Aligi proposa que hauria de ser el mateix advocat qui portés els dos casos per ser el mateix cas, que se li
plantegi a Aina si vol dur els dos casos i si no és així proposar al CÈ de Som i/o CGD de Podem, que s’està
encarregant del cas, que un altre advocat dugui els dos casos. S’acorda (primer pas) que Pere xerrarà amb
Aina, demà dimarts 16 de febrer, per si vol dur els dos casos (Podem i Som sobre Fernando L), en cas
negatiu, demà s’informarà perquè Gerardo pugui xerrar amb l’advocat que proposa.
-Fer un estudi aproximat de pressupost per al 2016, a partir de les propostes de les comissions, grups de
treball, grup municipal, local, etc., però el coordinador del grup municipal va informar de la dificultat de ser
precisos en aquest aspecte. Es proposa que, de moment, es faci una relació d’ingressos.
-Segur de responsabilitat civil. T. Fullana va intentar xerrar amb el secretari, però està pendent. S’enviarà un
correu des de la coordinadora al grup municipal.
-S’acorda fer excel per dur el registre d’actes aprovades o no, i qui du el torn de paraules i la redacció d’actes.
-Es proposa i s’acorda assignar responsables i data termini a cadascuna de les tasques i que es respecti el
temps establert per no llegir, cada vegada, el llistat i ser més efectius.
-Paula presenta un organigrama del grup municipal amb fotos, que ha realitzat Dani.
Intervenció d’Alejandro López (secretari organització Podem IB)
-Informa Alejandro de l’objectiu d’establir ponts perquè el partit instrumental de Som Palma passi a ser Podem
Palma i evitar duplicitats. Ha xerrat amb tots els implicats per estudiar les possibilitats de fer-ho i com.
Preguntats els i les 5 regidores han manifestat que tots són afiliats de Podem i la seva voluntat de passar a ser
regidors de Podem. L’objectiu és treballar per a què la marca blanca passi a ser Podem, escurçant els terminis
contemplats al document organitzatiu, tal com s’està fent en altres indrets. A tal fi, s’ha establert un full de ruta:
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-Autodissolució de l’actual CCMP.
-Nomenar un equip tècnic de Podem, que treballarà amb la Comissió de Coordinació.
-Eleccions primàries a CCMP, que serà l’òrgan de direcció política de Podem Palma. La coordinadora
ha de continuar fent feina mentre es constitueixi el nou CCMP.
-Coordinadora ha de preguntar a l’assemblea de Som Palma si vol passar a ser Podem.
-Dissolució de l’actual Comissió de Coordinació.
-Fusió de Som i Podem.
-Alejandro aclareix preguntes i s’estableix un debat:
-El temps estimat per fer la fusió depèn, s’ha de fer en el moment que hagi un CCMP elegit en primàries (pot
ser entre 1-2 mesos, o entre 3-5), això depèn de moltes circumstàncies, el que costi organitzar el procés aquí
a Palma i, també, de com vagi evolucionant el context estatal.
-Sobre el tema de pactes cal enfrontar aquest pas amb total normalitat, i la formula legal d’aquest full de ruta la
durà estatal, estudiant tots els tràmits legals. Cal recordar que cada regidor/a ha promès la investidura de
forma individual.
-A l’Ajuntament i a altres àmbits ja s’utilitza indistintament el nom de Som-Podem.
-El primer pas es va donar en l’aprovació del Reglament de Model Organitzatiu, en contemplar la participació
dels cercles en la CC.
-Resum roda intervencions membres de la CC:
-En general, la proposta sembla bé perquè compartim valors, som una simbiosis en un 99% i cal implementar
la ruta cap a la fusió; es considera un procés natural i lògic que s’avança ara, i que s’hauria d’haver fet abans
d’elegir la CC, però així mateix el treball fet i el ritme no es perdrà perquè en la coordinadora continuarem fent
feina; com no n’hi ha solucions aplicades encara, caldrà veure la millor forma de com ens acoblem.
-L’equip tècnic haurà de treballar conjuntament amb Podem i la Coordinadora.
-Quan s’hagi de dissoldre Som Palma, si es pot avançar que les donacions vagin a Podem, o en la propera
assemblea plantejar que els diners de les donacions ja es traspassin a Podem.
-Els estatuts organitzatius permeten fer els Impulsa a través d’estatal, com a CC es pot fer un impulsa sols per
a Palma.
Alejandro s’acomiada de la reunió i es posa a la nostra disposició si volem més informació:
secretariaorganitzacio@balears.podemos.info

A) Política
1.- Informació de les diferents regidories de Som Palma, temes anteriors i nous, actuals, plantejats pels
regidors/es o sol·licitats per la Coordinadora (total 40’)
Funció Pública i Govern Interior
-Treballen en temes d’ordenança cívica. El TSJ dicta sentència sobre anul·lació ordenança, però no entra en
el fons, i com aquesta regulava matèries que no són competències municipals, no n’hi ha possible recurs
ordinari i l’Ajuntament no recorrerà. Entra en vigor l’ordenança anterior, per exemple la del “botellón” d’Aina
Calvo.
-S’ha demanat als serveis jurídics un aclariment sobre:
-Quines normatives entren en vigor.
-Quines són competència municipal i quines no.
-Com s’ha de procedir en la quantitat d’expedients sancionadors. N’hi ha acord entre seguretat
ciutadana, economia, funció..., de què cal retornar doblers sancions i fer front a qualsevol altra gestió
que se’n derivi; s’està estudiant la forma de com s’ha de sol·licitar el reintegrament dels doblers.
-Es podria donar el tancament de regidories (Benestar Social no és competència municipal), podria
quedar-se sempre i quan hi hagi delegació del govern, però en aquest cas el govern l’ha de dotar de
doblers.
-Dins el programa que subvenciona el SOIB a Palma Activa, s’ha proporcionat ocupació a 64 persones
(aturats de llarga duració), s’han repartir entre diferents regidories, i Funció Pública va fer una sol·licitud de 12
amb la funció d’informació sobre l’ocupació de la via pública. Primer comptaran amb dues setmanes per a
formar-se.
-Existeix un grup específic sobre ordenança d’ocupació de via pública per analitzar la problemàtica i poder
tenir més elements de cara a planificar 3 zones (Gomila, carrer Fàbrica,...) i donar instruccions de servei.
-Altres temes: Lloguer turístic, ecotaxa, PISE.
-Paula agraeix a Aurora mail informatiu referent a reunió amb batle i responsable urbanisme.
-Juan de la Fuente considera que no tan sols hem de posar en pràctica mesures de gestió, sinó que hem de
tenir una opinió política com a partit sobre si van a haver ordenances noves o hem de funcionar per “bàndols”
(“llei petita”) amb mesures de prohibició o multes.
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Igualtat, Joventut, i Drets Cívic
-Aligi realitzarà un informe de la seva regidoria i el penjarà en Loomio, indicant els punts que cal discutir en la
CC.
Infraestructures i Accessibilitat
-Rodrigo informa que en el projecte de demolició i reconstrucció del monòlit han participat cultura i altres àrees
implicades. Explica exhaustivament les alternatives existents, que s’acorda resumir en:
-Demolició M i gestió de residus (no recomanada pels tècnics).
-Demolició M i reconstrucció font (impermeabilitzar i posar en funcionament, projecte inicial de
Forteza).
-Demolició M i reconstrucció.
-Demolició M amb demolició font i reconstrucció espai lliure, i arreglar parc de Sa Faixina.
-Dividir projecte en 2 fases: a) Demolició M; b) Reconstrucció font i tot l’espai en actuacions posteriors.
-Es considera que no es pot dividir en dues fases, perquè reportaria dos projectes, dues valoracions i hauria
de passar prèviament pels serveis jurídics (es podria entendre com a fraccionament del pressupost).
-Preocupa el pressupost i si n’hi ha partida econòmica per plantejar el projecte.
Sanitat, Consum i Portaveu GM
-S’estudia que els espais que es recuperen de ciutat puguin tenir ús de mercats.
-S’ha fet una reunió d’equips per a participar en una convocatòria nacional i la gent està il·lusionada.
-Cap de secció i treballadors estan desbordats pel tema dels mercats, de renou, d’higiene sanitària; no es
compta amb un enginyer i això atura el tema de renous.
-El cap de servei està sobrepassat de feina i no es poden complir els terminis, per la qual cosa és necessari
sol·licitar políticament personal per poder oferir a la ciutadania els serveis que necessita.
-El tema de personal el du Aurora i exposa que es fa el que es pot, que s’ha enviat a la regidoria de Sanitat el
funcionari que es tenia i que s’està pendent del concurs intern d’un altre, per veure si s’aporta solució al tema
plantejat.
-Eva comenta que ella no té res a veure amb aquest tema, per evitar males interpretacions, ja que el funcionari
que s’ha enviat a Sanitat ve de la seva regidoria i ha passat per diferents regidories.
-Antònia explica que el seu perfil tècnic (és advocat) i no soluciona les necessitats, i que els expedients que té
pendents aniran vencent per falta de què es facin els informes, i cal una solució.
Participació Ciutadana i Coordinació Territorial
-S’està revisant la llei d’activitats de 2013 amb els d’autonòmic, perquè per revocar la norma cal parlar amb els
parlamentaris de Podem.
-S’ha fet la primera reunió de tres amb les confraries, n’hi ha unes 21 i algunes repeteixen 2 dies de
processons, per la qual cosa s’està estudiant establir una taxa per ajudar a muntar la Setmana Santa.
-S’acorda que els i les regidores presentin, en les properes reunions, tota aquesta informació per escrit a
Loomio i, a més, proposin en Loomio els punts a debatre en la CC.
Inma s’acomiada de la reunió.
Altres Regidories: Model de ciutat, Hisenda, Urbanisme, Turisme, Batlia
-No tractat.

2.- Proposta de debat polític sobre temes que afecten a la posició de Som Palma en Ajuntament i
política en general (15’)
-No tractat.

Punts de l’ordre dia aprovats per ser tractats avui:
3.- Proposta de reprovació Antònia
-Eva informa que faran que es voti al ple sencer, és a dir, tornen a formular un vot de confiança, i la proposició
també va a la comissió de divendres.
-Portaveus sol·licitaran informació al coordinador del grup municipal del procediment d’aquest tràmit, en
concret qui és qui defensarà la reprovació en el ple (portaveu govern, primer o tercer tinent batle de Som o
qui?).
-Aurora votarà en contra per votar en contra del PP. Opina que hauríem de fer una assemblea per tal d’acabar
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amb totes les informacions i renou. Informa que la Federació de Veïnats també està en contra.
-Juan de la Fuente proposa que anem alerta perquè la premsa tergiversa informacions i que tot d’una que
surtin informacions, des de comunicació s’haurien de contestar. A Juan, a Rodrigo, a Eva els telefonen
constantment la premsa.
-Marc proposa reunir-nos més vegades, aquesta setmana, per preparar assemblea (tema monogràfic). Es fa
votació a mà alçada de la possibilitat de reunió aquesta setmana (en cap alternativa proposada s’ha obtingut
quòrum).
4.- Denúncia Fernando L
-Aquest punt va ser tractat en tasques pendents i allí estan recollits els acords.
5.- Informació TTIP
-Aquest punt i els punts de la part organitzativa no van ser tractats.

B) Organització
-No es tracten aquests punts.

ACORDS
-Sol·licitar al CT que ens informin del curs del procés de l’expedient i ens indiquin si s’ha de convocar a una
altra persona per ser membre de la CC o no, segons avanci el procés, i en cas afirmatiu quan.
-Pere xerrarà amb Aina, demà dimarts 16 de febrer, per si vol dur els dos casos (Podem i Som sobre Fernando
L), en cas negatiu, demà s’informarà perquè Gerardo pugui xerrar amb l’advocat que proposa.
-Fer un estudi aproximat de pressupost per al 2016, a partir de les propostes de les comissions, grups de
treball, grup municipal, local, etc., però el coordinador del grup municipal va informar de la dificultat de ser
precisos en aquest aspecte. Es proposa que, de moment, es faci una relació d’ingressos.
-Es proposa i s’acorda assignar responsables i data termini a cascuna de les tasques i que es respecti el
temps establert per no llegir, cada vegada, el llistat i ser més efectius.
-S’acorda que els i les regidores presentin, en les properes reunions, tota aquesta informació per escrit a
Loomio i, a més, proposin els punts a debatre en la CC.

D) Acabament, dia i hora de la següent reunió
Es dóna per acabada la reunió a les 10:40 h.
La propera reunió serà dilluns 22 de febrer, a les 17 h, en Fleming (segons anterior acord d’alternança horària).

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

Susi Granero
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