ACTA NÚMERO 39 DATA: 6/09/2016
de la reunió ORDINÀRIA Comissió de Coordinació de Som Palma i ET
Hora inici reunió: 19:00, al local de Joan d’Àustria nº 12. Hora final reunió: 22:15
ASSISTENTS (10)
Rodrigo A. Romero
Antònia Jover
Susi Granero
Jefferson Alvarado
Antònia Martín
Gerardo Lamas
Pere Durán
Aurora Jhardi
Daniel Pueyo
Toni Palerm

MODERACIÓ I TORN DE PARAULA:
ACTA:

EXCUSEN (10)
Eva Frade
Yanko Morales
Paula Ross
Gustavo Méndez
Javier González
Juan de la Fuente
Fabrizio Di Giacomo

NO EXCUSEN (3)
Inma Matarín
Aligi Molina

Coordinador Grup Municipal:
Toni Fullana

Nuria
Alfonso
Xesca
Susi Granero
Antònia Jover

ORDRE DEL DÍA APROVAT
1.- Elecció moderador/a, torn, redactor/a acta. (1’)
2.- Aprovació, si escau, de l’ordre del dia. (5’)
3.- Aprovació de l’acta anterior. (10´)
4.- Seguiment tasques pendents i temes legals. (15´):
i. Informació sobre el contracte de lloguer.
ii. Designació de l’equip de logística per adequar-lo.
iii. Aprovació de partida inicial per les tasques necessàries.
5.- Informació de la feina de la darrera setmana. (10´: 2’ per regidoria)
6.- Informació de la feina dels grups de treball. (10’)
A) Política (45’)
7.- Presentació de la proposta de l’ET sobre assemblees als barris.
8.- Projectes a finançar via Impost turístic. Proposta de Som Palma.
9.- Anàlisis i posicionament sobre l’estudi econòmic de rescat d’escoletes de gestió indirecta.
B) Organitzatiu (30’)
10.- Preparació de l’acte d’inici de curs polític.
11.- Bases “impulsa” per Palma.
C) Torn obert de paraules. (10’)
D) Acabament, dia i hora de la següent reunió.
1. Elecció moderador/a, torn, redactor/a acta (2’)
Modera i pren paraula Susi Granero. Antònia Jover redactarà l’acta.
2.- Aprovació, si escau, de l’ordre del dia (5’)
- Aprovació per assentiment.
3.- Aprovació de l’acta anterior (10’)
- S’aprova per unanimitat l’acta número 37, amb la modificació proposada per SG de què consti en acta que va entregar les actes
firmades i l’acta 22 pendent d’aprovar als portaveus.
- S’acorda que l’acta número 26 aparegui com a no presa.
- Queda pendent d’aprovació la número 22 (redactada per AJ) i la número 38 (extraordinària i redactada per DP).
4.- .- Seguiment tasques pendents i temes legals (15´):
i. Informació sobre el contracte de lloguer
- PD informà que ja tenim local, que els Portaveus junt amb AJ (SGA) firmaren el contracte i pagaren 7 mesos de lloguer amb diferents
conceptes.
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- AJ demana que consti en acta que no està d’acord amb com han dut els Portaveus la negociació. Aquesta coordinadora no ha tingut les
dades del contracte firmat i en cap moment ha aprovat la seva firma. A la reunió anterior es varen manifestar opinions de què
s’assumien pagaments que no corresponien a l’arrendatari, a més que el contracte en general pareixia abusiu i sense donar més
explicacions ni haver modificat aquests punts s’ha procedit a adquirir aquestos compromisos legals.
ii. Designació de l’equip de logística per adequar-lo
PD es proposa, s’acorda que comuniqui les accions que vagui fent i els altres membres s’aniran apuntant en funció de la disponibilitat de
temps que es tingui.
iii. Aprovació de partida inicial per les tasques necessàries
Es demana quines mancances té el local, es comenta que entre altres fan falta làmpades, connectar instal·lació elèctrica i posar alguns
punts de corrent. Que s’ha trobat humitat, la propietat ha dit que enviaria a arreglar-la la setmana vinent en tornar de vacances.
DP sol·licita que se li entregui un rebut de llum per veure si la quantitat contractada és suficient o si cal contractar més potència.
Demana que se li doni una setmana per esbrinar quines són les llicències i altres qüestions a sol·licitar i el seu pressupost.
- S’acorda fer la pròxima reunió al local, es demanaran un parell de taules i cadires a Podem i es preveurà com s’ha de distribuir l’espai,
per tal de poder fer un petit estudi, sol·licitar els pressupostos adients, aprovar-los i llavors es podrà fer la despesa.
5.- Informació de la feina de la darrera setmana (10´: 2’ per regidoria)
- AJ, AM i RR fan un breu resum de les activitat de la setmana.
Degut a l’escrit que s’ha rebut des d’educació i que ha estat contestat, es comenta la conveniència de què les associacions i la ciutadania
en general envií per escrit, via mail o altres, les sol·licituds d’assistència dels regidors als actes que vaguin programant.
6.- Informació de la feina dels grups de treball (10’)
GL explica les feines que damunt l’IBI ha fet el grup de treball i presentarà un informe per aprovar-lo, encara que s’està d’acord amb la
proposta inicial.
Des de Seguiment del Pacte, SG manifesta que si els regidors no s’impliquen, facilitant les informacions que es demanen, aportant les
seves opinions (ja que són ells els que tenen coneixement de les regidories i altres àrees en les que treballen), no es pot fer feina de
forma adient.
Degut a què no s’ha definit quines comissions de treball seran obertes i quines tancades, es posarà aquest tema com a punt al pròxim
ordre del dia.
Portaveus han tractar la situació i dinàmiques de coordinació i s’ha decidit posar en marxa un Super grup per poder publicar la
informació, s’eliminaran els escrits que no siguin apropiats als temes adients i por suposat les discussions entre membres. Ells seran els
administradors i proposen afegir a Toni Palerm. Es discuteix i s’aprova.
Es demana als Portaveus que apliquin el reglament.

A) Política
7.- Presentació de la proposta de l’ET sobre assemblees als barris
PD presenta la proposta, publicarà la darrera versió al Loomio, com a document col·laboratiu per tal que tots puguem aportar les idees o
correccions que trobem pertinents, ja que serà molt important per l’èxit el disseny dels actes. Tots el regidors assistents expressen la
seva voluntat de col·laborar tant com puguin, igual que la resta de membres presents.
El projecte és important i faran falta mans, es sol·licita que a més de l’ajut dels cercles, s’impliqui a totes les persones contractades a
tots el nivells, municipal i autonòmic.
També farà falta que es prepari un argumentari i una carta de presentació a les associacions i a la societat civil. Preveure material
necessari a nivell de propaganda i informació.
8.- Projectes a finançar via Impost turístic. Proposta de Som Palma
Es decideix l’estratègia a seguir a les negociacions i les nostres propostes seran:
- De l’EFM, Recuperació patrimoni històric cementiri i Creació d’un espai rellevant. Panteó fills il·lustres.
- D’Infraestructures, Bosc de Bellver, senyalització i camins perimetrals i platges accessibles.
- De Sanitat, el programa de lluita contra els moscards a San Jordi i Platja de Palma.
Es comenta amb estupor que, increïblement, cultura no té propostes per fer.
9.- Anàlisi i posicionament sobre l’estudi econòmic de rescat d’escoletes de gestió indirecta
- S’informa que encara no tenim els pressupostos que hem sol·licitat de les propostes de re-municipalització d’escoletes per part
d’educació, per tant, no podem valorar la conveniència, tot i això, el fet de què es parli de re-municipalització d’una escoleta, encara que
no fos la pactada i de la creació de noves places, pareix correcta. En tenir més informació es tornarà a tractar.
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B) Organització
10.- Preparació de l’acte d’inici de curs polític
11.- Bases “impulsa” per Palma
Aquest dos punts no dóna temps a tractar-los degut a l’hora que s’ha fet.
C) Torn obert de paraules (10’)
- Es proposa un taller de participació, convidant als cercles i a tots i totes les inscrites.
- Se sol·licita replantejar el funcionament del GM, no va funcionar com cal esperar davant les notícies sortides al periòdic sobre AJ i va
haver d’enfrontar sola l’afer.

D) Acabament, dia i hora de la següent reunió
- La següent reunió de la CC serà el dimarts 13 de setembre a les 18:00 hores.

Redacta l’acta i firma, després de ser aprovada por la Comissió de Coordinació, Antònia Jover.
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