ACTA NÚMERO 41 FECHA: 20/09/2016
de la reunió ORDINÀRIA de la Comissió de Coordinació i l’Equip Tècnic de Som Palma
Hora d’inici de la reunió: 19:10, al local de Som-Podem. Hora d’acabament de la reunió: 20:55
ASSISTENTS (12)
Amb dret a vot (10)
Fabrizio Di Giacomo
Antonia Jover
Susi Granero
Eva Frade
Aurora Jhardi (abandona reunió a les 20,15)
Rodrigo A. Romero
Juan de la Fuente
Jefferson Alvarado
Antonia Martín
Aligi Molina

EXCUSEN (6)
Amb dret a vot (6)
Inma Matarín
Gustavo Méndez
Gerardo Lamas
Pere Durán
Javier González
Paula Ross

NO EXCUSEN (1)
Yanko Morales

Sense dret a vot (2)
Equip Tècnic de Podem Palma: Toni Palerm, Daniel
Pueyo

MODERACIÓ I TORN DE PARAULA:

Antònia Martín

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 (15’):
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. Pressupost municipal 2017 (teniu fil obert a Loomio amb la informació escaient)
8. Preguntes i proposicions a les comissions del Ple (teniu fil obert a Loomio amb la informació escaient)
9. Impost turístic
10. Estat de la tramitació de la nova Ordenança de neteja i residus de Palma.
B. Organizatiu (30’)
11. Preparació de l’acte d’inici de curs polític.
12. Bases “Impulsa” per 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.
2. Aprovació, si escau, de l’ordre dia.
3. Aprovació de les actes anteriors.
4. Seguiment de tasques pendents i temes legals.
A. Política (45’)
5. Anàlisis de la reunió del cercle de Palma Centre.
6. Pressupost municipal.
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7.
8.
9.
10.

Impost turístic
Estat de la tramitació de la nova Ordenança de neteja i residus de Palma.
Anàlisis de la reunió del Patronat d’Escoletes i el sentit del vot emès per Aligi Molina.
Sentit del vot a les comissions del Ple.

B. Organizatiu (30’)
11. Pressupost per obtenció de la llicència d’activitats per la nova seu.
C) Torn obert de paraules. (10’)
D) Acabament, dia i hora de la següent reunió.
1. Elecció moderador/a, torn, redactor/a acta. Moderarà i redactarà l’acta Antònia Martín
2. Aprovació, si escau, de l’ordre dia. Es modifiquen diversos punts en relació als fets succeïts al llarg de la darrera
setmana.
3. Aprovació de les actes anteriors. S’acorda deixar aquest punt per la setmana vinent.
4. Seguiment de tasques pendents i temes legals.
J de la Fuente ha enviat al Loomio un document on recull les assistències a més de les faltes justificades i injustificades per
cada membre de la CC. S’agraeix la feina feta i es proposa que es contrasti amb les dates de vacances.
A) Política
5. Anàlisis de la reunió del cercle de Palma Centre.
Antònia Jover demana explicacions a Aurora Jhardi en relació a les afirmacions presumptament fetes per aquesta
en relació a l’existència d’assetjament laboral al GM (ja que no es podria consentir aquesta situació en cas de que existís).
Aurora afirma que hem assetjat tots per acció o per omissió, inclosa ella. També sosté que s’han buidat de competències a
Toni Fullana i Mireia quan es va elegir l’actual Comissió de Coordinació. Posa com exemple que a Toni Fullana se li varen
retirar les claus d’accés al banc sense avís previ. Antònia Jover i Fabrizio Di Giacomo neguen que sigui veritat. Afirmen que
se li va informar amb antelació dels canvis a fer i que aquests venien derivats de l’aplicació del nou reglament organitzatiu
aprovat en assemblea.
Es produeix un debat amb vàries aportacions dels assistents en relació a la conveniència de que el personal adscrit
al GM vengui a la CC per analitzar les afirmacions fetes al cercle de Palma Centre. També s’informa a n’Aurora de la
necessitat d’haver informat immediatament a la Comissió de Garanties en cas de que fos cert que hagués detectat
qualsevol situació contrària al dret dels treballadors.
6. Pressupost municipal.
AMartín informa de que va convocar com a portaveu de Som a tots els regidors del GM a una reunió divendres
passat per tal de definir les necessitats de cada regidoria i poder elaborar un document que elevar a la CC per el seu
anàlisis abans de la reunió de portaveus de l’equip de govern que s’ha de dur a terme aquesta setmana. Aquesta reunió
tenia per objectiu definir les àrees prioritàries d’inversió per el pressupost 2017. Dels 5, només assistiren Rodrigo i ella. Tot
seguit resumeix la feina que feren en relació al capítol 1 (recursos humans) i la resta de capítols del pressupost.
Seguidament demana, regidor per regidor, quines són les línies prioritàries de les seves regidories, els imports i els
marges de negociació. Cada regidor/a exposa les necessitats prioritàries pel que fa a recursos humans i materials.
7. Impost turístic
AMartín informa de que a la post de JG de demà s’espera tractar aquest tema.
8. Estat de la tramitació de la nova Ordenança de neteja i residus de Palma.
AMartín informa de l’estat de tramitació en base a la documentació que ha penjat prèviament a Loomio. Els canvis
tarifaris seran informats demà per Neus Truyol.
9. Anàlisis de la reunió del Patronat d’Escoletes i el sentit del vot emès per Aligi Molina.
Els presents sol·liciten informació sobre el sentit del vot emès avui matí per el regidor Molina en relació als plecs de
condicions de les escoletes de gestió indirecta que té l’Ajuntament de Palma. El regidor ha substituït a Antònia Martín,
representant habitual de Som en aquest òrgan que no ha assistit per motiu justificat. El regidor informa que ha votat a
favor dels plecs. Diversos membres qüestionen el motius del vot favorable a aquests plecs donat que al llarg del 2016 Som
Palma ha reclamat en vàries ocasions la municipalització d’almanco una escoleta. El regidor exposa que no disposava de
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cap informació al respecte. La regidora Frade li dona suport. Diversos membres de la CC refuten aquestes afirmacions .
A més, AMartín li recorda que aquest tema va ser tractat en diverses ocasions inclús per la Coordinadora antiga de
Som Palma i que en cap cas pot al·legar desconeixement. Per poder avançar, demana al regidor quines són les condicions
d’externalització que recullen els plecs que ha votat favorablement: un contracte per 4 anys més 2 de pròrroga o bé de 2
anys més 2 de pròrroga. El regidor reconeix que no sap a què ha votat que sí. Repreguntat, torna a afirmar que desconeix
el termini d’externalització al que es sotmetran les escoletes al que ha votat que sí en nom del partit.
Es produeixi a continuació un debat intens amb participació de diversos membres sobre la responsabilitat
esperable d’un regidor de Som Palma. També es tracta sobre la importància de que Som Palma funcioni correctament per
complir amb la confiança depositada en nosaltres per inscrits/es i votants.
10. Sentit del vot a les comissions del Ple.
L’oposició ha presentat 2 proposicions adreçades a A Jhardi en relació a les terrasses pel Ple de Setembre. Ja ha
abandonat la reunió de la CC però ha deixat per escrit que el sentit del vot ha de ser negatiu.

B) Organitzatiu
11. Pressupost per obtenció de la llicència d’activitats per a la nova seu.
Cal fer diverses gestions per aconseguir la llicència d’activitats per a la nova seu. Es presentarà un pressupost de
despeses a fer que inclogui aquesta llicència juntament amb altres possibles despeses per a la propera reunió.

D) Torn obert de paraules (10’)
E) Final, dia i hora de la propera reunió
PROPERA REUNIÓ:
Ordinària: dimarts 27/09/2016 a les 19:00 al local de Som Palma.

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