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ACTA
DEL TALLER DE L'AGENDA LOCAL 21 SANT LLUÍS
Caràcter:
Data:
Lloc:
Hora:

reunió
12 de juny de 2017
Ajuntament
de 19.30 a las 21.15 h

Assistents
Anton Soler
Llúvia Juncadella
Joan Pons
Montse Morlà
Toñi Fuxà
José M. Carabante
Josep Gornes
Ramón Escalé
Raúl Carmona
Lluís Fanals
Maite Martínez
Francesc Montoya
Silvano Cardona
Olmo Heras
Yolanda Pons
Antonio González
Lidia Pérez

vice-president del Taller
regidora de Participació Ciutadana, Transparència i
Festes
regidor Economia i Governació
Batlessa
representant Assoc. Prop. Biniancolla
ciutadà
representant Creu Roja
ciutadà
ciutadà
representant Club Jubilats
ciutadana
ciutadà
representant Associació Comerciants
ciutadà
tècnic Medi Ambient
agent Medi Ambient
secretària del Taller

Ordre del dia
1. Signatura de l'acta de la sessió anterior
2. Presentació de Marta Pérez de l'empresa YNYS, coordinadora de les AL21 de
Menorca.
3. Elecció dels càrrecs del Taller d'AL21 Sant Lluís
4. «Com tractar els residus» a càrrec de Javier Ares, Conseller de Medi Ambient
5. Breu informació sobre els horts socials
6. Establir el programa per tractar en la pròxima sessió
7. Precs i suggeriments
Desenvolupament de la sessió
1. Signatura de l'acta de la sessió anterior
El vice-president dóna compte de l'acta de la sessió ordinària de dia 24 d'abril de 2017.
El Taller de l’Agenda Local 21, per unanimitat, acorda aprovar l’acta.
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2. Presentació de Marta Pérez de l'empresa YNYS, coordinadora de les AL21 de
Menorca
El Consell Insular ha contractat una coordinadora d’Agendes de Menorca. La seva tasca
és gestionar l’estat de les Agendes. Marta Pérez explica les feines que duran a terme.
S’ha posat en marxa una enquesta des de el Consell Insular i es demana difusió.
3. Elecció dels càrrecs del Taller d'AL21 Sant Lluís
Després de la votació surt elegit President: José Manuel Carabante. Vicepresident: Antón
Solé. La elecció de Secretari/a es deixa pel proper Taller.
4. «Com tractar els residus» a càrrec de Javier Ares, Conseller de Medi Ambient
Javier Ares no ha pogut assistir. Es suggereix per la pròxima Agenda aportar idees per fer
tallers de reciclatge i plantejar quines accions es podrien dur a terme a nivell individual, a
nivell de l’administració més propera (Ajuntament), a nivell insular, estatal i europeu.
5. Breu informació sobre els horts socials
Dia 21 de juny tindrà lloc una reunió prèvia a treure les bases per la concessió de les
parcel·les. Al Ple de 6 de juliol s’aprovarà una partida econòmica per fer un safareig.
6. Establir el programa per tractar en la pròxima sessió
Punts a tractar a l’AL21 de dia 18 de Setembre:
-Residus. Es concretarà informació amb dades des de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Sant Lluís.
-Horts Socials
-Informació sobre la planta de plaques solars de Binissafúller.
7. Precs i suggeriments
S’informa que dijous 22 de juny es farà la inauguració dels para-sols de plàstic.
S’enviarà una carta de conscienciació, signada conjuntament per l’AL21 de Sant Lluís,
l’Ajuntament i Aigües Sant Lluís, dirigida als grans consumidors d’aigua. Prèviament,
dilluns es farà una Roda de Premsa. Es comenta que els informes de la qualitat de l’aigua
s’haurien de posar periòdicament al tauló d’anuncis de l’Ajuntament o p.e. publicar-se a
S’Auba.
S’acorda que el primer acte del III Cicle Menorca Sostenible es convidarà a l’Aliança Mar
Blava.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el vicepresident aixeca la sessió i ordena que
s’estengui la corresponent acta i que signin els membres del taller AL21 amb mi, la
secretària, acta que certifico.
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