ACTA NÚMERO 35 DATA: 08/08/2016
de la reunió ORDINÀRIA Comissió de Coordinació de Som Palma
Hora inici reunió: 19:10, local de Joan d’Àustria. Hora final reunió: 20:00
ASSISTENTS (6)

Amb dret a vot (5)
Pere Durán
Yanko Morales
Jefferson Alvarado
Antonia Martín
Rodrigo A. Romero

Sense dret a vot (1)
Equip Tècnic de Podem Palma: Daniel Pueyo

EXCUSEN (12)
Amb dret a vot (11)
Susi Granero
Antonia Jover
Eva Frade
Inma Matarín
Aurora Jhardi
Gustavo Méndez
Fabrizio Di Giacomo
Gerardo Lamas
Aligi Molina
Juan de la Fuente
Paula Ross

NO EXCUSEN (1)
Javier González

Sense dret a vot (1)
Equip Tècnic de Podem Palma: Toni
Palerm

MODERACIÓ I TORN DE PARAULA:

Yanko Morales

ACTA:

Antonia Martín

ORDRE DEL DIA PROPOSAT
1. Elecció moderador/a, torn, redactor/a acta. (1’)
2. Aprovació, si escau, de l’ordre dia. (5’)
3. Aprovació de les actes anteriors. (10’)
4. Seguiment tasques pendents i temes legals (10’): Llei de protecció de dades i proposta de contractació de local al
C/Francisco Sancho.
A. Política (45’)
5. Contractació a l’Ajuntament.
6. Informació sobre la reunió mantinguda amb mares i pares a Nou Llevant.
7. Proposta de pressupost per l’any 2017 de la Regidoria de Sanitat i Consum (línies generals).
B. Organitzatiu (30’)
8. Protocol elaborat per la Comissió de Comunicació juntament amb la de Portaveus per l’elaboració i publicació de
comunicats de Som Palma.
C) Torn obert de paraules. (10’)
D) Acabament, dia i hora de la següent reunió.
ORDRE DEL DIA APROVAT
1. Elecció moderador/a, torn, redactor/a acta. (1’)
2. Aprovació, si escau, de l’ordre dia. (5’)
3. Seguiment tasques pendents i temes legals (10’): proposta de contractació de local al C/Francisco Sancho.
A. Política (45’)
4. Informació sobre la reunió mantinguda amb mares i pares a Nou Llevant.
5. Proposta de pressupost per l’any 2017 de la Regidoria de Sanitat i Consum (línies generals).
B. Organitzatiu (30’)
6. Protocol elaborat per la Comissió de Comunicació juntament amb la de Portaveus per l’elaboració i publicació de
comunicats de Som 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’). YM moderarà i AM redactarà l’acta
2. Aprovació, si escau, de l’ordre dia. (5’). S’aprova incloure els punts que es puguin tractar amb les persones
presents (es descarten els núm 3 i 5).
3. Seguiment tasques pendents i temes legals (10’): PD informa sobre la situació de la contractació del local al
C/Francisco Sancho.

A) Política
4. Informació sobre la reunió mantinguda amb mares i pares a Nou Llevant.
La reunió va ser convocada per pares i mares d’alumnes dels col·legis Joan Miró i Camilo José Cela i usuaris del
poliesportiu de Nou Llevant. L’ordre del dia era el següent:
- Millores als patis de les escoles
- Problemes amb el poliesportiu del barri
Es va convocar a RR com a responsable de l’Àrea d'Infraestructures i Accessibilitat (reforma de patis) i a AJ per
explicar les gestions realitzades a l’IME respecte a la problemàtica amb el poliesportiu. AJ va declinar la invitació
excusant la seva absència ja que no es trobava disponible aquest dia. La reunió es va realitzar a les dependències
del col·legi Joan Miró.
RR va començar explicant els treballs que es realitzarien en els patis de les escoles i les diferents obres que es
realitzarien a la resta de col·legis de Palma (en total 37). El públic present va agrair les tasques de millora que
s’estan realitzant.
En acabar l’exposició corresponent als col·legis el regidor va ser preguntat per la situació del poliesportiu. El
problema és la impossibilitat de poder utilitzar aquestes instal·lacions per part dels nens i clubs del barri. El públic
present explica que fa un any a Som Palma es va comprometre a donar solucions. S’explica que la regidora AJ
representa Som Palma al Consell d’administració de l’IME i que se sol·licitarà un informe de les gestions fetes fins
al moment i les actes on consten aquestes gestions. Així mateix el regidor d’Infraestructures i Accessibilitat es va
comprometre a convocar una reunió entre els pares i l’IME per trobar una solució.
5. Proposta de pressupost per l’any 2017 de la Regidoria de Sanitat i Consum (línies generals).
AM informa sobre les necessitats de recursos humans i de contractacions externes que s’han de dur a terme l’any
que ve. En temes de protecció de la salut, i per tal de complir amb la legislació vigent, cal personal per fer: a)
inspecció alimentària i b) per crear un servei de prevenció i actuació enfront la legionel·la (ara no existeix). També
es imprescindible aportar personal per atacar la problemàtica de renous a Palma. Sobre promoció de la salut, cal
reforçar el programes existents, atenent especialment a la població amb baix nivell educatiu i major vulnerabilitat
social. Pel que fa als contractes externs, s’ha determinat que cal augmentar el pressupost de control de plagues
dels 250.000€ actuals fins als 600.000€. Aquest augment és imprescindible per donar resposta a les necessitats
detectades en barris que suporten gran pressió demogràfica a més de deficiències a nivell d’infraestructura com
per exemple, Son Gotleu, Nou Llevant, La Soledat, Platja de Palma, Plaça de toros, S’Indioteria, etc. Els vectors
sobre els que s’actuaria són cuques, rates, moscard comú i tigre. A més de fer actuacions amb productes
adequats, el pressupost contempla activitats comunitàries a les barriades enfocades a la prevenció d’aquestes
plagues.
B) Organitzatiu
6. Protocol elaborat per la Comissió de Comunicació juntament amb la de Portaveus per l’elaboració i publicació
de comunicats de Som Palma.
Es debat sobre aquest protocol. Hi ha vàries intervencions també en el sentit de la necessitat de fer més visible la
tasca de Som Palma tant a nivell intern com extern.
D) Torn obert de paraules (10’)
• Es proposa tractar a properes reunions aquests temes a) política migratòria que s’està duent a terme a la
regidoria d’Igualtat, b) venda ambulant
• També es debat i acorda tornar a incloure un punt específic a l’ordre del dia sobre les activitats dutes a terme a
cada regidoria de manera que els 5 regidors/es informin del que han fet al llarg de la setmana. Aquestes
intervencions seran d’uns 2-3 minuts, al marge dels punts de l’ordre del dia que s’acordi per a cada reunió.
E) Final, dia i hora de la propera reunió
PROPERA REUNIÓ:
Ordinària: dilluns 15/08/2016 a les 19:00 al local de Joan d’Àustria.

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