ACTA NÚMERO 26 DATA: 11/05/2016
de la reunió ORDINÀRIA Comissió de Coordinació de Som Palma
Hora començament reunió: 17:30 h, a l’Espai Fleming. Hora finalització reunió 20:00 h.
ASSISTENTS (CC 11 + 2 = 13)
Fabrizio Di Giacomo
Pere Duran
Eva Frade
Susi Granero
Helena Herrera
Aurora Jhardi
Antònia Jover
Gerardo Lamas
Inma Matarín
Gustavo Méndez
Rodrigo A. Romero

NO ASSISTEIXEN (5)
Juan de la Fuente
Antonia Martín
Aligi Molina
Paula Ross
Miquel Soberats

Sense Vot: Membres de l´Equip Tècnic Podem Palma (Antoni Palerm, Daniel Pueyo).
NO es té constància
Antònia J i Susi

MODERA I TORN PARAULA:
ACTA:
ORDRE DEL DIA APROVAT
1.- Elecció moderador/a, torn, redactor/a acta. (1’)
2.- Aprovació, si escau, ordre dia. (5’)
3.- Aprovació actes anteriors. (10’)
4.- Seguiment tasques pendents i temes legals. (10’)
A) Política. (45’)

1.- Remunicipalització de serveis públics.
2.- Pressuposts participatius.
3.- Sol·licitar informació sobre l’acord de JG del dia 04/05/2016: Aprovar la pròrroga de l’acord marc pel subministrament de
consumibles informàtics per a l’Ajuntament de Palma.
4.- Sol·licitar informació sobre l’acord de JG punt 18, Acta JG 04/04/2016: Aprovar l’expedient de contractació d’assistència
tècnica per a la licitació de serveis TIC.
5.- Procés de selecció per cobrir el lloc de gerent de Mercapalma.
6.- Aprovació, si escau, de les propostes de la Comissió de Finances en relació al projecte Impulsa.
7.- Contractes menors i informació sol•licitada al Grup Municipal.
8.- Club de persones majors del Molinar. Utilització de l’espai públic.
9.- Informació regidories de Som i altres regidories.
B) Organització. (30’)
1.- Preparació de l'Assemblea Ordinària d’afiliats a Som Palma.
2.- 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 moderador/a, torn, redactor/a acta (1’)
Pren notes que després passen a ser l’acta 26, Antònia J. Redacció d’acta col·laborativa.
No es varen prendre més acords dels que figuren en aquesta acta.
2.- Aprovació, si escau, ordre dia (5’)
S’aprova per unanimitat.
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3.- Aprovació actes anteriors (10’)
S’aprova acta de la reunió anterior, número 25.
4.- Seguiment tasques pendents i temes legals (10’)
No es tracta.

A) Política (45’)
1.- Remunicipalització de serveis públics
2.- Pressuposts participatius
3.- Sol·licitar informació sobre l’acord de JG del dia 04/05/2016: Aprovar la pròrroga de l’acord marc pel
subministrament de consumibles informàtics per a l’Ajuntament de Palma
4.- Sol·licitar informació sobre l’acord de JG punt 18, Acta JG 04/04/2016: Aprovar l’expedient de
contractació d’assistència tècnica per a la licitació de serveis TIC
5.- Procés de selecció per cobrir el lloc de gerent de Mercapalma
Comissió per a l'elecció de la DG de la regidoria de Funció Pública.
S’acordà enviar el correu en el qual s’enviarien els CV del 21 al 27 del mes.
S’acordà que la comissió que farà l’elecció del candidat estarà formada per: Aurora, Miquel Soberats, com a
suplent Gerardo i de l’ET queda pendent a la seva reunió.
6.- Aprovació, si escau, de les propostes de la Comissió de Finances en relació al projecte Impulsa.
7.- Contractes menors i informació sol·licitada al Grup Municipal.
8.- Club de persones majors del Molinar. Utilització de l’espai públic.
9.- Informació regidories de Som i altres regidories.
B) Organització (30’)
1.- Preparació de l'Assemblea Ordinària d’afiliats a Som Palma
S’acorda llogar per el dissabte 14/5 el saló de CCOO.
Com que no va haver temps de tractar amb profunditat aquest punt, s’acorda una reunió per el dimarts següent
a les 18.30 h.
2.- Informació Comissions: Comunicació, Districtes i Bases, Finances, Seguiment del Pacte, Portaveus
C) Torn obert de paraules (10’)
Es parla de l’ús de Telegram, de què els problemes s’han de resoldre a la reunió de la CC, amb actitud positiva.
De la publicació de les actes i de què la comunicació de les actes estava a càrrec de la persona de comunicació
que es tenia contractada.
També es parlar com a primer punt de la Web, de la sindicatura de comptes i de què el que es trobi per part
d’aquesta oficina s’ha de dur directament a fiscalia.
D) Acabament, dia i hora de la següent reunió
Hora finalització reunió 20:00 h.
Redacta l’acta i signa, després de ser aprovada per la Comissió de Coordinació,
Antònia Jover
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