ACTA NÚMERO 24 DATA: 29/04/2016
de la reunió ORDINÀRIA Comissió de Coordinació de Som Palma
Hora començament reunió: 17:12 h, a l’Espai Fleming. Hora finalització reunió 19:00 h
ASSISTENTS (11)
EXCUSEN (5)
Fabrizio Di Giacomo
Miquel Soberats
Antònia Jover
Gustavo Méndez
Gerardo Lamas
Rodrigo A. Romero
Inma Matarín
Antònia Martín

Susi Granero
Juan de la Fuente
Pere Durán
Aurora Jhardi
Eva Frade

NO EXCUSEN (2)
Marc Iriani
Aligi Molina

(per CCMP) Helena Herrera
Sense Vot: Membres de l´Equip Tècnic Podem Palma
(Daniel Pueyo, 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 les actes anteriors. (10’)

A) Organització.
O1.- Enviar a la Comissió d’Ètica perquè siguin analitzades i es duguin a terme les actuacions que escaiguin: Esborrament apartat
transparència web Som Palma, converses al foro CC (14/04 al 16/04) per part de tots els/es participants.
O2.- Preparació Assemblea Ordinària d’afiliats a Som Palma. (30’)
O3.- Valoració, i acord si escau, de canvi del dia i hora de les reunions de la CC (10')
O4.- Procés de selecció de la Dr. Gral. de Funció Pública i Govern Interior (5’)
O5.- Elecció de responsable de la Comissió de Districtes i Bases (5’)
B) Política.
P1.- Incorporació de nou gerent a l'IMI
P2.- Declaració institucional sobre l'ús del Glifosat a la ciutat de Palma
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.
Queda pendent l’aprovació de la darrera acta. El Loomio romandrà obert per fer aportacions.
La Comissió de Comunicació revisarà el Loomio i penjarà a la web les actes una vegada es doni per aprovada la versió
corresponent.

A) Organització
O1.- Enviar a la Comissió d’Ètica perquè siguin analitzades i es duguin a terme les actuacions que escaiguin:
Esborrament apartat transparència web Som Palma, converses al fòrum CC (14/04 al 16/04) per part de tots els/es
participants.
Després de debatre sobre aquesta qüestió, s’aprova el punt per 7 vots a favor i 3 abstencions. L’enviament de la
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documentació a la Comissió d’Ètica es farà per part de la Comissió de Portaveus i es penjarà tot allò que es trameti al
Loomio de la CC.
O2.- Preparació Assemblea Ordinària d’afiliats a Som Palma.
Es treballen les qüestions pendents. Falten 2 persones per la taula (moderador/a i qui reculli l’acta). La votació online per la
pregunta sobre la fusió de Som Palma i Podem estarà oberta 3 dies (del 15 al 17 d’abril).
O3.- Valoració, i acord si escau, de canvi del dia i hora de les reunions de la CC.
L’assistència a les reunions ha davallat des de que es fan en divendres horabaixa. S’acorda per 7 vots a favor i 2 abstencions
que les reunions es facin en dies consecutius cada setmana per tal de facilitar que tothom pugui anar al seu cercle i no es
perjudiqui sempre als mateixos.
O4.- Procés de selecció de la Dr. Gral. de Funció Pública i Govern Interior.
En acabar el termini de presentació de CV s’enviaran els mateixos a n’Aurora Jhardi, Conchi Parrilla, Miquel Soberats,
Gerardo Lamas i Antoni Palerm.
O5- Elecció de responsable de la Comissió de Districtes i Bases (5’)
S’acorda per assentiment (ningú es manifesta en contra) que la responsable d’aquesta comissió sigui a partir d’ara n’Inma
Matarín. Substitueix a na Paula Ross qui per motius laborals no podrà continuar amb aquesta responsabilitat.

B) Política
P1.- Incorporació de nou gerent a l'IMI.
RR informa de que el regidor responsable de l’IMI, ha manifestat la necessitat de disposar d’un gerent exclusiu per l’IMI, a
diferència de la situació actual on és un càrrec de l’Ajuntament qui s’encarrega. S’acorda:
- Demanar informació que justifiqui que realment és necessària la contractació d’un/a gerent.
- Demanar quin és ha estat el resultat de l’ajut tècnic que es va contractar per l’IMI al llarg de 3 mesos amb un cost
de 18.000€.
- En cas de que s’acrediti aquesta necessitat, es demanarà que aquest lloc de feina es cobreixi mitjançant una
convocatòria pública.
P2.- Declaració institucional sobre l'ús del Glifosat a la ciutat de Palma.
MS informa sobre la conveniència d’adoptar per part de l’Ajuntament de Palma una Declaració institucional sobre l’ús del
Glifosat a la nostra ciutat. RR informa de que a Parcs i Jardins no s’està utilitzant i AM fa el mateix per part d’EMAYA.
S’aprova per assentiment treballar per aconseguir fer realitat aquesta Declaració institucional.
D) Acabament, dia i hora de la següent reunió
PROPERA REUNIÓ:
-

Ordinària: Dimarts 03/05/2016 a les 17,30 h a Espai Fleming

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