ACTA NÚMERO 29 DATA: 20/06/2016
de la reunió ORDINÀRIA Comissió de Coordinació de Som Palma + Equip Tècnic
Hora començament reunió: 19’30 h, al local de Joan d’Àustria. Hora finalització reunió 21’45 h.
ASSISTENTS (10 + 6 = 16)
Juan de la Fuente
Fabrizio Di Giacomo
Javier González
Pere Duran
Susi Granero
Antònia Jover
Gerardo Lamas
Antonia Martín
Aligi Molina
Rodrigo A. Romero

EXCUSEN (3)
Eva Frade
Aurora Jhardi
Gustavo Méndez

NO EXCUSEN (2)
Inma Matarín
Paula Ross

Membres Equip Tècnic Podem Palma:
Alfonso Muñoz, Antoni Palerm, Conchy Parrilla,
Daniel Pueyo, Xesca Sastre, Núria.

MODERA, TORN PARAULA I ACTA:

Antònia Jover

ORDRE DEL DIA APROVAT
1.- Dotació de menjar destinat a apoderats/des.
2.- Debat de la ciutat.
3.- TTIP.
4.- Ple del pròxim dijous.
5.- Factura de Dornier.

Desenvolupament de la reunió
En primer lloc, l’equip tècnic sol·licita que per la pròxima reunió se facilitin Items del programa electoral complet, si encara no
es té complet, el que es tingui.
1.- Es comenta que estaria bé, ja que a les eleccions municipals ens feren d’apoderats/des, tenir un detall caps a les
apoderades i apoderats, i oferir-lis un petit berenar amb una petita festa al final del dia, per tal d’agrair-los la feina feta. Es du
a votació amb el següent resultat:
A favor del berenar 15, en contra 2, abstencions 0
A favor de la festa, a favor 16, en contra 1, abstencions 1
2.- La preparació de la intervenció ha estat caòtica, moltes hores de retrets i poc temps per acordar la revisió, a la qual sols
va quedar Toni F.
En cap moment es va demanar opinió per tal que Aligi fes el torn de respostes de l’oposició.
Posar per davant el projecte i defensar-lo entre tots, és el motiu per el que ens han votat.
Seria interessant fer debats obert i transparents des del principi, es llevaren les aportacions que havia fet la secretaria
política, no importa qui ho va fer, però els discursos han de estar cohesionats a tots els nivells institucionals.
3.- Noguera ha proposat fer una roda de premsa, declarant-nos en contra del TTIP i en el pròxim ple incloure la moció en
contra del TTIP.
S’acorda que Antònia M, com a portaveu, estarà a la roda de premsa.
4.- Es comenten les diferents mocions i s’acorda difondre la no criminalització de l’ocupació, en votació per 14 vots a favor i
3 abstencions.
5.- Aurora explica que s’ha presentat una factura astronòmica de Dornier per l’ús de la grua municipal, degut a què no es va
renovar el contracte.
S’acorda. per unanimitat, demanar explicacions i justificacions.

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