ACTA NÚMERO 28 DATA: 06/06/2016
de la reunió ORDINÀRIA de CC Som Palma i ET Podem Palma
Hora començament reunió: 19:00 h. Seu de Podem Illes Balears, Joan d’Àustria2
ASSISTENTS (CC 10 + ET 4 + GM 2 = 16)
Grup Municipal:
Toni Fullana
Mireia Rubio (a petició propia)
ET Podem Palma:
Antoni Palerm
Xesca Sastre
Daniel Pueyo,
Conchi Parrilla
CC Som Palma:
Aurora Jhardi
Eva Frade
Fabrizzio Di Giaccomo
Rodrigo A. Romero
Gustavo Méndez
Antònia Martin
Gerardo Lamas
Antònia Jover
Juan de la Fuente
Pere Duran
MODERA I TORN PARAULA:
ACTA:

EXCUSEN (2)
Sussi Granero
Javier González

NO EXCUSEN (6)
Aligi Molina
Alfonso Muñoz
Núria
Inma Matarín
Jefferson Alvarado
Paula Ross

Antònia Jover
Pere

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) Política. (60’)
1.- Defensor de la ciutadania.

2.- Debat de la ciutat
A) Organització. (30’)
1.- Divisió de funcions al sí de CC, GM i ET pel que fa al tresllat i recepció d’informaci (dins els mateixos

òrgans, cercles, comissions, etc.).
2.- Organització de sopar per militants de cara a la campanya electoral.
3.- Informació Comissions.
-Comunicació
-Districtes i bases
-Finances
-Seguiment del Pacte
-Portaveus.
C) Torn obert de paraules. (10’)
D) Acabament, dia i hora de la següent reunió.

1.- Elecció moderadors/torn/acta
Moderarà la reunió: Antònia Jover.
Recull acta: Pere Duran
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2.- Aprovació de l’ordre del dia
S’aprova per unanimitat.

3.- Aprovació actes anteriors
No es sotmet a aprovació cap acta anterior.

4.- Seguiment de tasques pendents i temes legals
No es fa seguiment de les tasques pendents.
A) Política
5.- Defensor de la Ciutadania
Antònia M informa breument sobre la reunió de Portaveus de l’Ajuntament:
Es va demanar un aplaçament per tal de poder prendre la decisió al partit.
Hi ha acord en què la figura del Defensor de la Ciutadania també ha de realitzar una tasca de control i
supervisió de l’Equip de Govern i Anticorrupció.
També hi ha acord en què sigui un càrrec remunerat, amb dedicació completa. Volem una oficina del Defensor
que sigui eficaç.
S’informa que el PP proposarà una candidata, Ana Moilanen, i que serà acceptada per la resta de partits.
Hi ha acord en no votar a favor d’aquesta candidata. D’entrada no ens inspira confiança una persona
proposada pel Partit Popular.
Es proposa intentar fer un procés obert participatiu i que voti la ciutadania.
Ens informa A. Martín que es realitzarà una primera votació on és necessària una majoria de 3/5, i si no surt,
serà necessària una altra volta on ja és suficient la majoria simple.
Es pren l’acord per unanimitat dels presents de votar NO a la proposta del PP.
S’ha d’avisar a PSIB i MÉS que votarem en contra.
És necessari preparar una molt bona argumentació per explicar el nostre vot.
6.- Debat de la Ciutat
Es celebrarà els propers dies
Dimarts: Intervenció del Batle i dels Grups Municipals. Recepció de propostes.
Dimecres: Propostes Oposició. Intervenció com a Equip de Govern.
PSIB i MÉS no faran ús del temps d’intervenció, només a la rèplica.
S’acorda que nosaltres si farem ús del nostre torn de paraula. Des del GM acorden fer un discurs més bé de
caire polític, que no una enumeració d’allò que s’ha fet.
Ens traslladen la polèmica sorgida a la reunió del GM sobre el discurs. Havien fet un document col·laboratiu
durant uns dies, que llavors na Xesca havia de donar forma final. Antònia M l’ha revisat i retocat durant el cap
de setmana, i part del GM i dels assistents no estava d’acord amb aquestes modificacions.
S’acorda que Antònia M, que és qui ha de fer la intervenció, revisarà el document i demà l’enviarà a totes.
S’acorda que el discurs tindrà dues parts: 12’ Introducció i què hem fet; i 18’ Cap on volem anar aquesta
legislatura.
B) Organització
C) Torn obert de paraules
D) Acabament, dia i hora de la següent reunió

A les 21:30 h. Es dóna per acabada la reunió, i queden pendents la resta de punts de l’Ordre del Dia.

Redacta l’acta i signa, després de ser aprovada per la Comissió de Coordinació,
Pere Duran
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