ACTA
ACTA NÚMERO 16 DATA: 16/03/2016
de la reunió EXTRAORDINÀRIA de 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
Aligi Molina
Pere Duran
Gustavo Méndez
Aurora Jhardi
Miquel Soberats

EXCUSEN (8)
Eva Frade
Gerardo Lamas
Rodrigo A. Romero
Inma Matarín
Antònia Martin
Susi Granero
Juan de la Fuente
Paula A. Ross

MODERA I TORN PARAULA:
ACTA:

Aurora
Fabrizio

NO EXCUSEN (0)

ORDRE DEL DIA APROVAT
x Comentar las propuestas y preguntas orales de las siguientes comisiones:
o Comissió de Comptes i Economia i Recursos Humans
o Comissió del Serveis a la Ciutadania
o Comissió d’Urbanisme i Medi !mbient
o Comissió de la Vigilància de la Contractació, Infraestructures i Desconcentració Territorial

A) Organización
Las próximas reuniones extraordinarias previa s al pleno, se acuerda convocarlas al día siguiente de recibir la
documentación de Propuestas y Preguntas Orales . Hay que discutir los puntos antes de las comisiones y las
reuniones con los socios de gobierno.
B) Política
1. Comissió de Comptes i Economia i Recursos Humans
Proposicions
Presenta
Tema
PP
Publicar en la web qualsevol roda de premsa de qualsevol grup
J. Bonet
municipal

PP
G.
Sánchez

PP
J. Bonet

Paga extraordinària 2012 a membres corporació i alts càrrecs
El Equipo de Gobierno ha acordado abstenerse a la propuesta del PP.
Un informe del Departamento Jurídico afirma que no es preceptivo.
El coste de la operación sería de 34.000€ ahora y otros 34.000€ más
adelante.
Que el guanyadors dels premis “Eureka” puguin escollir entre
persona física o empresa
Existe el riesgo de abrir la puerta a grandes empresas, aunque sea a
través de filiales menores.
Se preguntará el sentido del voto a los socios de gobierno.

Contesta
Aurora

Sentit vot
Si

Aurora

Abs.

JA
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C’s P.
Ribas

Compromís amb les funcions i competències pròpies de
l’administració (fa referència les declaracions a favor del poble
Saharaui i querella Argentina)

Aurora

2. Comissió del Serveis a la Ciutadania
Proposicions
Presenta
PP
G.
Sánchez
PP
G.
Sánchez
PP
F. Rubio

PP
A. Roca

C’s
P. Ribas

C’s
P.
Conrado
C’s
J.L.
Bauzà

Tema
Trasllat servei d’acollida municipal
Des de Model de Ciutat se està mirant de fer un canvi en la proposta de
SAM a sa teulera per l'ús de Can Ceba. En principi en Noguera ho tindrà
segur dimecres i per tant, es demanarà que surti de les votacions.
No tallar el subministrament d’aigua per impagament
La reivindicació d'acabar amb els talls de subministrament es part del
programa.
Situació laboral dels policies locals interins temporals
Hay alrededor de 150 policías interinos, algunos desde hace 12 años.Los
sindicatos señalan que no ha habido oferta pública periódica a pesar de
ser obligatoria.
Se baraja valorar experiencia en el puesto, pero no se quiere vulnerar
los principios de igualdad, méritos entre los posibles candidatos.
Integrar als grups de l’oposició al Consell Escolar
En la reunión se requiere que se remarque la hipocresía del PP, que
mientras gobernaba excluía sistemáticamente a la oposición y el resto
de colectivos.
Mantenir l’ús sociocultural al solar del c/ Andrea Doria 64 per fer un
Casal de Barri
Si el pla d'en Noguera surt bé, la idea es canviar-lo per un suport
unànime per sol·licitar al Govern que ens cedeixi SON DURETA per a
espais socioculturals, per igualtat, etc.
Creació premis per a la conciliació familiar i laboral a les empreses de
Palma
No hi ha doblers per ajudar a la conciliació i volen un premi.
Viabilitat econòmica dels edificis municipals (exemple Casal Balaguer)
Habría que estudiar la viabilidad económica. A la espera de lo que diga
MP en JG.

Contesta
MB

Sentit vot

NT

AP

SM

Si

AN

JA

MP

No

Pregunta oral
Presenta
C’s
B.
Cañellas

C’s
B.
Cañellas

Tema
Proliferació de venedors ambulants, clave lleres... que s’ha fet per
acabar amb aquest gran problema?
Se quiere plantear como tema social en el ámbito del Gobierno, no como
tema policial.
No permitirá que se multe la prostitución.
Baixes laborals dels policies de l’UII ... s’estan comprovant? Que és fa
per evitar-ho?
Es verdad que hay muchas bajas laborales, hay un seguimiento judicial.

Contesta
AP

AP
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3. Comissió d’Urbanisme i Medi !mbient
Proposicions
Presenta
PP
Mª J.
Bauzà

PP

PP
C’s
J.L.
Bauzà

Tema
Moscard Tigre.
1. Instar al Govern de les Illes Balears a:
x Fer un estudi zones susceptibles de les illes
x Posar en marxa una APP per a que els ciutadans puguin
informar
x Elaborar un pla integral
2. Posar en marxa campanyes de concienciació
Se considera la App. poco útil y funcional.
Está funcionando muy bien el servicio 010.
Ya se está trabajando en la campaña de concienciación.
L’ús d’energies sostenibles
Sembla que hi ha coses que ja estam fent o previst tenir en compte.
Obviamente no hay presupuesto para adoptar soluciones integrales en
2016. Se coincide en que es vergonzoso que el PP haga esta propuesta
tras las políticas nacionales que persiguen las renovables.
Compliment sentència del centre assistencial a “la Gruta”
Estam pendents de rebre informació per part de Noguera al respecte.
Crear dins l’oficina antidesnonaments un servei d’intermediació per
millorar la convivència
Caldria saber si es poden destinar recursos al respecte o es pot fer amb el
personal actual.
Helena concertará una reunión con la PAH.

Contesta
Antònia

Sentit vot
Sí al plan
integral.
No al
resto.

NT

No

AN
AN

Pregunta Oral
Presenta
C’s
P.L.
Ribas
C’s
B.
Cañellas

Tema
Cost i manera de contractar a l’empresa que va fer les prospeccions
geològiques al solar de la Taulera a on es vol traslladar el SAM
Galeres, es pensà habilitar les aturades per al benestar del cavalls
aquest estiu?

Contesta
AN

NT

Es duen a terme un complet calendari de revisions per part del veterinari
que tenim a Sanitat, i també per una altra especialista en cavalls que
contracta Benestar Animal.
4. Comissió de la Vigilància de la Contractació, Infraestructures i Desconcentració Territorial
Proposicions
Presenta
C’s
J.L.
Bauzà
C’s
B.
Cañellas

Tema
Creació d’una comissió Municipal !valuadora de Serveis per a la
millora de l’habilitat dels barris

Contesta
Rodrigo

Sentit vot
No

Habilitació de platges per a persones amb mobilitat reduïda

Rodrigo

No

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