ACTA NÚMERO 27 DATA: 20/05/2016
de la reunió ORDINÀRIA Comissió de Coordinació de Som Palma
Hora començament reunió: 17:20 h, a l’Espai Fleming. Hora finalització reunió 20:00 h.
ASSISTENTS (10 + 4 + 1 = 17)
Javier González
Susi Granero
Aurora Jhardi
Antònia Jover
Gerardo Lamas
Inma Matarín
Antonia Martín
Gustavo Méndez
Aligi Molina
Rodrigo A. Romero

EXCUSEN (6)

NO EXCUSEN (0)

Miquel Soberats
Juan de la Fuente
Fabrizio Di Giacomo
Pere Duran
Eva Frade
Paula Ross

Sense Vot: Membres de l´Equip Tècnic Podem Palma (Antoni Palerm).
Javier
Antònia J

MODERA I TORN PARAULA:
ACTA:
ORDRE DEL DIA APROVAT
1.- Elecció moderadora, torn, redactora acta. (1’)
2.- Aprovació, si escau, ordre dia. (5’)
3.- Aprovació actes anteriors. (10’)
A) Política.
1.- Debat polític i posicionament Som sobre temes d’actualitat Ajuntament.
1.a.- Sol·licitud de dimissió del Cap de personal.
1.b.- Contractació gerent per Mercapalma.
1.c.- Teulades d’amiant a les escoletes.
1.d.- Multes aturades a Emaya.
B) Organització.
1.- Valoració de l’assemblea.
2.- Seguiment del Pacte.
C) Torn obert de paraules. (10’)
D) Acabament, dia i hora de la següent reunió.

1.- Elecció moderador/a, torn, redactor/a acta (1’)
Javier modera i dóna torn, i Antònia J redacta acta.
2.- Aprovació, si escau, ordre dia (5’)
S’aprova per unanimitat.
3.- Aprovació de les actes anteriors (10’)
Es deixa per la propera reunió.

A) Política
1.- Debat polític i posicionament Som sobre temes d’actualitat Ajuntament
Javier González sol·licita estar a seguiment del pacte.
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1.a.- Sol·licitud de dimissió del Cap de personal
L’actual director general de policia ha interposat una denúncia contra ell, cosa per la qual ha considerat posar la
seva dimissió damunt la taula.
Se li ha demanat que s’ho repensi, ja que és un funcionari eficient.
1.b.- Contractació gerent per Mercapalma
S’ha obert un procés de selecció a través d’una consultoria externa.
Es demana llicenciant en econòmiques, LADE, dret o bé llicenciatura del sector agroalimentari i cinc anys
d’experiència amb gestió.
1.c.- Teulades d’amiant a les escoletes
No es competència de l’Ajuntament.
1.d.- Multes aturades a Emaya
No se’ns va informar de l’existència d’aquestes multes, igual que de les targetes retirades als regidors del
SMAP.
B) Organització
1.- Valoració de l’assemblea
Falta millorar:
-Els documents no estaven el dia acordat.
-Pesada i llarga per no complir amb els dos minuts establerts. Exposició excessiva dels regidors.
-És millor fer dues assemblees, una per rendir comptes i una altra per debat. Es va trobar a faltar més debat
polític.
-Poca assistència d’inscrits.
2.- Seguiment del pacte
El PSIB la convoca per el dilluns, amb un sol punt a l’ordre del dia, referent a la votació del Palau de
Congressos.
S’acorda desconvocar-la per les següents raons:
-Ens toca a nosaltres convocar-la i no s’ha fet per què encara no ens han donat els indicadors. Per tant, es
tornarà reclamar.
-S’havia de crear una comissió per la resolució de conflictes i no s’ha fet.
-Aurora avisarà a n’Eva que la desconvoqui, ja que no es present.
C) Torn obert de paraules
D) Acabament, dia i hora de la següent reunió
PROPERA REUNIÓ:
-

No s’ha acordat.

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