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

reunió
27 de novembre de 2017
Ajuntament
de 19.30 a las 21.00 h

Assistents
Anton Soler
Joan Pons
Josep Gornes
Marta Pérez
Maiter Martínez
Toñi Fuxà
Magdalena Cardona
Margarita Masferrer
Ramón Escalé
Raúl Carmona
Maite Martínez
Francesc Pernas
Mercé Clavero
Francesc Flo
Llorenç Carretero
Yolanda Pons
Antonio González
Lidia Pérez

vice-president del Taller
regidor Economia i Governació
representant Creu Roja
coordinadora AL21
regidora de Participació Ciutadana i Transparència
ciutadana
ciutadana
ciutadana
ciutadà
ciutadà
ciutadana
ciutadà
ciutadana
ciutadà
regidor de Medi Ambient, Urbanitzacions i Turisme
tècnic Medi Ambient
agent Medi Ambient
secretària del Taller

Ordre del dia
1. Signatura de l'acta de la sessió anterior
2. Situació actual de la presidència del Taller de l'Agenda Local 21 Sant Lluís. Dimissió
del president
3. Breu informació sobre els horts socials
4. Cicle Menorca Sostenible
5. Resultats feina revisió PAAM (Pla d'Acció Ambiental Municipal) i anàlisi de l'enquesta
ciutadana
6. Pluja d'idees per intentar ser el primer poble de Menorca sense plàstics
7. Possibilitat de contractar l'electricitat municipal amb comercialitzadores d'energies
netes
8. Establir el programa per tractar en la pròxima sessió
9. Precs i suggeriments
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Desenvolupament de la sessió
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1. Signatura de l'acta de la sessió anterior
El vice-president dóna compte de l'acta de la sessió ordinària de dia 18 de setembre de
2017.
El Taller de l’Agenda Local 21, per unanimitat, acorda aprovar l’acta.
2. Situació actual de la presidència del Taller de l'Agenda Local 21 Sant Lluís.
Dimissió del president
Després de la dimissió de José Carabante, el vicepresident de l'Agenda Antón Soler farà
les funcions de president fins la nova elecció.
3. Breu informació sobre els horts socials
Ja s'han adjudicat 8 parcel·les, avuí s'ha fet l'entrega als usuaris.
4. Cicle Menorca Sostenible
El pròxim acte serà el 15 de desembre, tema: Mobilitat elèctrica. Es proposa mirar
maneres de fer més difusió, a demés de les xarxes socials, premsa escrita, ràdio i
cartells... fer-ho de «veu a veu» particularment entre els nostres contactes.
5. Resultats feina revisió PAAM (Pla d'Acció Ambiental Municipal) i anàlisi de
l'enquesta ciutadana
Marta Pérez presenta l'anàlisi del PAAM a Sant Lluís i el resultat de l'enquesta realitzada
al mes de juny.
6. Pluja d'idees per intentar ser el primer poble de Menorca sense plàstics
Aquest tema queda pendent.
7. Possibilitat de contractar l'electricitat municipal amb comercialitzadores
d'energies netes
Pendent fer plec de condicions. La consellera Cristina Gómez s'ha compromès en
treballar en un plec que valgui per tots el municipis de Menorca. A demés, a través de la
FELIB (Federació d'entitats locals de les Illes Balears) s'està mirant de fer una
contractació per part de varis Ajuntaments.
8. Establir el programa per tractar en la pròxima sessió
La propera Agenda serà el 29 de gener. Primer punt de l'ordre del dia: Plàstics.
Altres temes: Conseqüències de la carta enviada a grans consumidors d'aigua i resultats
del taller de mobilitat.
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9. Precs i suggeriments
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Marta Pérez s'acomiada, el seu contracte acaba al desembre.
Es comenta que les votacions per els pressupostos participatius comença l'onze de
desembre.
La caldera de biomassa està en marxa, el projecte està acabat i el proper pas és la
contractació.
Les llums de Nadal s'encenen dia 1, es comenta que son leds i van connectades a la
xarxa elèctrica.
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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