ACTA NÚMERO 32 DATA: 18/07/2016
de la reunió ORDINÀRIA Comissió de Coordinació de Som Palma + Equip Tècnic
Hora començament reunió: 17’15 h, al local de Joan d’Àustria. Hora finalització reunió 21’45 h.
ASSISTENTS (12 + 4 + 1 = 17)
Jefferson Alvarado
Juan de la Fuente
Fabrizio Di Giacomo
Pere Duran
Eva Frade
Susi Granero
Aurora Jhardi
Antònia Jover
Antonia Martín
Aligi Molina
Yanko Morales
Rodrigo A. Romero

EXCUSEN (1)
Javier González (treball)

NO EXCUSEN (6)
Gerardo Lamas
Inma Matarín
Gustavo Méndez
Paula Ross
Membres Equip Tècnic Podem
Palma: Núria, Xesca Sastre.

Membres Equip Tècnic Podem Palma: Alfonso
Muñoz, Antoni Palerm, Conchy Parrilla, Daniel
Pueyo.
Coordinador Grup Municipal: Toni Fullana
Eva
Susi

MODERA I TORN PARAULA:
ACTA:
ORDRE DEL DIA APROVAT
1.- Elecció moderador/a, torn, redactor/a acta. (1’)
2.- Aprovació, si escau, ordre dia. (5’)
3.- Aprovació de les actes anteriors. (10’)
4.- Seguiment tasques pendents i temes legals. (10’)

A) Organització. (45’)
1.- Anomenar representants de Som Palma a les següents comissions:
a.- Comissió de Festes.
b.- Consell de Cultura.
c.- Titular i suplent per l’EAPN.
d.- Comissió no permanent del Projecte Smart City.
2.- Proposta de canvi de les reunions de CC i CC-ET a divendres o dissabte.
3.- Calendari de vacances del personal del GM i membres de la CC i ET.
4.- Rellançar les diferents comissions i grups de treball. Obrir el procés per substituir al responsable del Grup de Treball de
Model de Ciutat.
5.- Encarregar a la Comissió de Comunicació, juntament amb la de Portaveus, l’elaboració d’un procediment a seguir per
l’elaboració i publicació de comunicats de Som Palma.
6.- Elaborar un llistat de consells d’administració, comissions i departaments on Som Palma té representació.
A) Política. (60’)
1.- Aprovació, si escau, del salari i règim de dedicació del Defensor/a de la Ciutadania.
2.- Determinar el sentit del vot a les diferents comissions del Ple.
3.- Posicionament envers les novetats respecte al Monòlit de Sa Feixina (Consell Insular i Plataforma Sa Feixina sí que
tomba).
4.- Proposta al Ple exigint la dimissió del Sr. Gijón.
5.- Posicionament de Som Palma en relació al concert social.
6.- Problemàtica de renous a diferents barriades de Palma. El cas de la Llonja i altres “zones calentes” o “d’abús” (Plaça
Espanya, Blanquerna, etc.).
7.- Analitzar els resultats electorals del 26J a Palma. Projecció de futur els tres anys restants i connexió amb membres partit i
ciutadania (funcionament estructura grups de treball, organització assemblees/sopars a la fresca, mesura per mantenir viva
la flama amb organització partit, etc.).
8.- Balanç d’un any a Cort i audiència pública.
9.- Elaborar una proposta de cara a la implantació d’una escola d’arts tradicionals a Palma.
C) Torn obert de paraules. (10’)
D) Acabament, dia i hora de la següent reunió.
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1.- Elecció moderador/a, torn, redactor/a acta (1’)
Eva modera i dóna torn, i Susi redacta acta.

2.- Aprovació, si escau, ordre dia (5’)
S’aprova, intentant prioritzar punts més importants i/o urgents.

3.- Aprovació de les actes anteriors (10’)
S’acorda que Susi farà una revisió d’actes per passar a ser aprovades a la propera reunió. Falten aprovar per CC i publicar a
Web les següents actes:
ACTA 22: PENJADA Loomio. Aurora redacta i no està d’acord amb rectificació Rodrigo.
ACTA 23: PENJADA Loomio. Susi redacta amb resum explicatiu, aportat a Loomio per ella la mateixa nit (no va haver
quòrum a santa Eulàlia, reunió extraordinària amb únic punt ordre dia la preparació Assemblea).
ACTA 26, 27 (aclarir dia celebració reunió i qui havia de redactar-les).
ACTA 28: Pere l’ha de redactar i la penjarà a Loomio.
ACTA 29: PENJADA Loomio. Antònia Jover redacta.
ACTA 30: PENJADA Loomio. Fabrizio redacta i farà modificacions.
ACTA 31: PENJADA Loomio. Juan de la Fuente redacta.
ACTA 32: PENJADA Loomio. Susi redacta.

4.- Seguiment tasques pendents i temes legals (10’)
No es tracta.

A) Organització (45’)
1.- Anomenar representants de Som Palma a les següents comissions
Es considera que tot els membres presents poden votar.

a.- Comissió de Festes
Han presentat dos CV per a la Comissió de Festes: Josep Brunet i Pere Duran. Resultat votacions (s’ha votat un candidat):
Pere Duran:
Josep Brunet:
Abstencions:

9 vots (titular).
1 vot (suplent).
6 vots.

b.- Consell de Cultura
S’han presentat cinc CV per formar part del Consell Municipal de Cultura: Diego Fayos, Javier Vellé, Gabriel Alomar Garau,
María José Ribas, Tolo Cañellas. Resultat votacions (cadascú podia votar dos candidats):
Diego Fayos:
Javier Vellé:
Gabriel Alomar:
María José Ribas:
Tolo Cañellas:

1 vot.
11 vots.
6 vots.
0 vots.
11 vots.

Votació per desfer empat:
Javier Vellé:
Tolo Cañellas:
Abstencions:

7 vots.
8 vots.
2 vots.

c.- Titular i suplent per l’EAPN
Aligi informa que, fins ara, ha assistit ell a les reunions i la composició de l’organisme. Manifesta poder continuar assistint i la
CC i l’ET estam d’acord, però es considera millor tenir un suplent. Es preveu que la reunió ordinària serà en setembre, però
és possible que es convoqui una reunió extraordinària abans. S’acorda enviar un missatge als inscrits sol·licitant CV dels
interessats a cobrir plaça. Aligi s’encarrega d’enviar-li a Juan de la Fuente perfil necessari (preferiblement un/a treballador/a
social). JdlF enviarà missatge inscrits/es. Es procedirà a votar candidat suplent en reunió de dilluns dintre de dues setmanes.

d.- Comissió no permanent del Projecte Smart City
El membre elegit ha de ser regidor/a. Rodrigo està interessat en formar-hi part i s’aprova, si no pot assistir serà substituït per
altra regidora o regidor disponible.

2.- Proposta de canvi de les reunions de CC i CC-ET a divendres o dissabte
Juan dlF exposa el motiu de la proposta: per poder assistir els membres del cercle Palma Centre a les reunions del nostre
cercle. Toni Fullana informa que ha proposat que les reunions del Grup Municipal, que eren dimarts horabaixa, passin a
dilluns abans de la reunió de CC, per no acumular reunions en dies diferents i, així, les regidores tinguin més temps
disponible per a altres tasques, la resta de dies de la setmana.
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Es passa a votació:
Fer reunió dilluns:
10 vots.
Fer reunió altre dia:
5 vots.
Del tema de forma, dia i hora de les reunions, es passa a tractar contingut i eficàcia, i s’acorda:
-1)Dur reunió preparada perquè sigui més productiva, si és necessari formar comissions per fer una feina prèvia sobre
determinats punts; i qui plantegi un punt a l’ordre del dia que aporti, a Loomio, un escrit explicatiu o argumentari del punt
proposat (s’apunta que sense descripció del punt proposat que no entri a formar part del l’OD o que s’estableixi, com a
pauta, un quòrum per decidir-ho).
-2)Compromís d’usar més Loomio per a resoldre punts menys conflictius i/o rutinaris, i usar menys el Telegram per no
col·lapsar-lo.
-3)Prioritzar els punts de debat més profund i/o polític en les reunions presencials (menys punts a l’ordre del dia).
-4)Actes que es pengin a Loomio als dos o tres dies de la reunió per poder ser aprovades en reunió següent (s’apunta que
es podrien aprovar per Loomio).

3.- Calendari de vacances del personal del GM i membres de la CC i ET
S’acorda que pengem a Loomio quan tenim previst vacances o absentar-nos, cadascú de nosaltres, i Fabrizio farà un
calendari Excel. Eva (2-12 agost); Susi (22-27 juliol).

4.- Rellançar les diferents comissions i grups de treball. Obrir el procés per substituir al responsable del
Grup de Treball de Model de Ciutat
S’inicia un debat sobre el funcionament de les comissions i grups de treball, que començaren a funcionar i s’han aturat arran
de la campanya electoral. Es plantegen les següents qüestions a analitzar, per poder tractar el tema amb profunditat, en una
propera reunió:
-Els/les responsables dels grups de treball no poden ser les regidores i/o els regidors.
-Els grups de treball no poden estar desconnectats de la política real i del context polític que viu l’entorn més proper, per la
qual cosa Antònia J sol·licita, a les regidories, informació de la previsió de les coses més importants que van a abordar el
darrer quadrimestre de 2016 i en començar el 2017. Es comprometen a aportar-ho en quinze dies per a la propera reunió.
-Jefferson informa que des de Districtes i Bases s’han plantejat dur a les places de les barriades, als càrrecs públics de
Som/Podem (per exemple al Rafal), per a la qual cosa amb anterioritat el cercle ha de promoure taules informatives amb
“carteleria” per arribar a més gent.
-Jefferson sol·licita i Fabrizio informa que en l’ET s’han plantejat que, almenys una vegada cada dos mesos, s’hauria de
convocar una assemblea intercercles de Palma.
-Es proposa que les actes dels cercles es pengen a la Web (Fabrizio ho estudiarà després de l’estiu).
-S’ha de fer una crida constant als cercles i als inscrits, apoderats, etc., per a què participin de les comissions o els grups de
treball, però abans s’ha de fer un treball previ de recavar informació sobre l’actual situació de cada grup de treball; si els/les
actuals responsables de les comissions i dels grups de treball poden seguir desenvolupant la seva tasca, si no poden els
actuals responsables, trobar altres que s’encarreguen de rellançar el treball començat; en quin moment de les seves
actuacions estan i si plantegen una reorientació del seu grup de treball (per exemple, s’informa que el grup d’economia es
vols centrar ara en el tema de l’IBI). S’encarregaran de contactar amb els grups de treball i comissions: Pere, Conchy
Parrilla, Antònia J i Susi. Es tractarà situació a la propera reunió.
Toni Palerm es compromet a fer una proposta d’elaboració d’OD col·lectiva i un sistema de votació mixta on line / presencial.

5.- Encarregar a la Comissió de Comunicació, juntament amb la de Portaveus, l’elaboració d’un
procediment a seguir per l’elaboració i publicació de comunicats de Som Palma
Fabrizio informa que en la reunió d’ET han preparat un a proposta de comunicats per a Comunicació i Portaveus. Una
proposta que simplement recull el que hem estat fent en els darrers comunicats.
Antònia Martín s’encarregarà de redactar un protocol per a l’elaboració i publicació de comunicats. El presentaran a la
propera reunió conjunta de CC i ET, d’avui en quinze dies.

6.- Elaborar un llistat de consells d’administració, comissions i departaments on Som Palma té
representació.
Toni Fullana ens passarà el mapa conceptual ja elaborat, i Eva compartirà i penjarà a Loomio.

B) Política (60’)
1.- Aprovació, si escau, del salari i règim de dedicació del Defensor/a de la Ciutadania
A les 21 h es comença amb aquest apartat.
Som no està en contra de la figura del Defensor/a de la Ciutadania, sinó que estam en contra del model acordat. La nostra
proposta volia canviar el model de l’oficina del Defensor/a, que fins ara existia amb un paper simbòlic i, a més, que amplies
el seu camp d’acció a temes com la corrupció, entre d’altres. S’entén que s’ha romput la filosofia de la nostra proposta, per
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la qual cosa Som Palma votarà en contra (junta de portaveus de dilluns i ple darrer dijous de juliol). Entre dijous i divendres,
d’aquesta setmana, comunicació, Alfonso i Xesca passaran a escrit l’argumentari.

Sobre la segona qüestió referent al sou, seguint el nostre codi ètic, hauria de cobrar 3 salaris mínims interprofessionals, però
si, com es preveu, cal votar altra opció que han plantejat la resta de partits, acordem votar a favor del salari com a direcció
general.

2.- Determinar el sentit del vot a les diferents comissions del Ple
3.- Posicionament envers les novetats respecte al Monòlit de Sa Feixina (Consell Insular i Plataforma Sa
Feixina sí que tomba)
Aquest dos punts de l’OD s’ajornen per ser tractats al final de la reunió, però no es van poder tractar. Sobre la foto de la
Plataforma “Sa Feixina sí que tomba”, s’indica que convé fer la foto de Som/Podem tots i totes juntes, donat que la nostra
representació de Som/Podem, a l’acte, era considerable.

4.- Proposta al Ple exigint la dimissió del Sr. Gijón
L’equip de govern la demana i aquesta proposta ha entrat avui, s’està definint l’estratègia i es considera que sigui un
portaveu dels tres partits, que constitueixen el govern, qui la defensi.

5.- Posicionament de Som Palma en relació al concert social
EAPN ha demanat posicionament sobre aquesta qüestió. Sobre els Serveis Socials s’està acudint a subvencions i
contractes amb el tercer sector. Les conseqüències són que això genera inestabilitat. Plantegen i proposen, en EAPN, que
es camini cap a un model de concert social enfront a subvencions i plecs, cosa que no es possible pels condicionaments.
Sembla que la legislació estatal no permet fer els concerts socials, però no està clar i n’hi ha un buit sobre la interpretació al
respecte (per exemple, interventor ajuntament es manifesta en contra i secretària del govern a favor).
Es veu convenient demanar resolució al consell consultiu dels serveis jurídics perquè doni llum sobre la interpretació de la
llei (però això poc trigar mesos). S’indica que Som ha de tendir a la remunicipalització dels serveis que es puguin, per la qual
cosa es sol·licita al regidor Aligi que informi d’aquells serveis que siguin objecte de poder ser municipalitzats.
Comença un debat sobre que les grans empreses tenen a la seva disposició un lobby d’equips jurídics, un gabinet de molts
advocats que aconsellen sobre plecs, i que de cara a poder possibilitar que a les empreses més petites li surti a compte
competir i presentar-s’hi, s’ha de treure un plurianual i desplegar amb més plecs, tot i que el problema és tenir suficients
tècnics i hores suficients per redactar els plecs. Si no és compta amb recursos tècnics i humans es pot perpetuar el sistema.
Cal permetre poder treballar amb empreses petites del tercer sector (Som Energia, Banca Ètica, etc.) i tendir a la no
externalització.

6.- Problemàtica de renous a diferents barriades de Palma. El cas de la Llonja i altres “zones calentes” o
“d’abús” (Plaça Espanya, Blanquerna, etc.)
7.- Analitzar els resultats electorals del 26J a Palma. Projecció de futur els tres anys restants i connexió
amb membres partit i ciutadania (funcionament estructura grups de treball, organització
assemblees/sopars a la fresca, mesura per mantenir viva la flama amb organització partit, etc.)
8.- Balanç d’un any a Cort i audiència pública
9.- Elaborar una proposta de cara a la implantació d’una escola d’arts tradicionals a Palma
No es tracten aquestos punts i són proposats com a primers punts de la propera reunió.

C) Torn obert de paraules (10’)
Es sol·licita que sigui aplicat el reglament de la CC, aprovat per l’assemblea de SOM, pel que fa a les absències a les
reunions, i es demana que sigui aplicat tot el reglament en cadascun dels punts. Es diu que qui proposi un punt concret a
aplicar que ho argumenti, com s’ha acordat moments abans en aquesta mateixa reunió.

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

Conjunta CC + ET: Dilluns 01/08/16 a les 19 h.
Sense perjudici que els portaveus trobin adient convocar una de CC la setmana vinent.

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