ACTA DE LA REUNIÓ DEL TALLER DE L'AGENDA LOCAL 21 D'ALAIOR
Dia: 22 de gener del 2018
Hora: de les 20.00 a les 21.45 h aprox.
Lloc: Sala d'Activitats Ciutadanes
Assistència:
Hi assisteixen 12 persones
Nom de l'assistent

Entitat/càrrec

1

Dolors Garcia Cantero

Càritas

2

Anna Gomila Orfila

Càritas

3

Eulàlia Torrà i Canyelles

Junts x Lô

4

Josep Mª Teis Matavera

Cooperativa Sant Crispin

5

Lluís López Camps

Junts x Lô

6

Rita Teixidor

Particular

7

Leonardo Piñero Marrón

Associació comerciants Son Bou

8

Catalina Gomila Sana

Mestresses de casa

9

Paco Perea

A.H.F.M

10

Marianna Mascaró Pons

Aj.Alaior

11

Laia Garcia

Aj.Alaior

12

Roger Ferrer

Regidor Aj.Alaior

TEMÀTICA: Sessió de treball conjunt sobre: «Estatuts Agenda Local 21 i Reducció de
residus municipals»
OBJECTIU 1: Llegir i esmentar els estatuts de l’Agenda local 21 a l’Ajuntament d’Alaior
OBJECTIU 2: Establir actuacions que es podrien desenvolupar per a la reducció de residus
(actuacions a desenvolupar, entitats implicades i compromeses en l’actuació, programació
de quan i on es realitzaran, pressupost (si escau) i indicadors de resultats).
Assumptes a tractar:
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Breu recordatori-introducció sobre què és l’Agenda Local 21
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3. Trasllat d’informació:
1. Presentació dels dos joves qualificats que estaran implicats amb AL21 d’Alaior. ( Biel
Taltavull (biotecnòleg) i Marianna Mascaró (Pedagoga))

2. Informació del taller de compostatge del Consorci de Residus es realitzarà dia 23 de
març a les 20:00 a la sala d’activitats ciutadanes (s’adjunta programa PROVISIONAL).

3. El consorci de residus està preparant una visita a Mallorca a tres experiències exitoses
de recollida selectiva (sistemes porta a porta i mixtos)

4. OBJECTIU 1: Proposar esmenes als estatuts de l’agenda local 21 d’Alaior a l’Ajuntament
d’Alaior.
1. Lectura dels estatuts i propostes d’esmenes. (30 min. Aprox)
5. OBJECTIU 2: Establir actuacions que es podrien desenvolupar per a la reducció de
residus (45 min. Aprox)
1. Explicació de del sistema de Gestió de Residus municipals a càrrec de Roger
Ferrer Kemp, regidor de medi ambient de l’Ajuntament d’Alaior.
2. Col·loqui per a treballar les propostes a efectuar per a la reducció de residus.
6. Proposta de data i ordre del dia de la propera reunió.
7. Precs i suggeriments.

Desenvolupament de la reunió:
0. Benvinguda
Laia AODL de l’Ajuntament d’Alaior dóna la benvinguda, explica que aquesta és la tercera sessió
de l’Agenda Local, comenta quins són els objectius principals de la sessió.
Recorda que l’acte anterior ha estat enviada per correu electrònic, i que té intenció de que les
actes estiguin penjades a un espai virtual a la web de l’Ajuntament.
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1. Aprovació de l’acta anterior. S’aprova.
2. Lectura del estatuts i propostes de millora.
En primer lloc l’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local ( en endavant AODL) fa una breu
descripció del que contenen els estatuts de l’Agenda Local 21 ( en endavant AL21), recorda que
són uns estatus que va proposar el Consell Insular de Menorca ( en endavant CIMe) al 2004, i
comença a llegir tots i cada un dels articles.
La senyora, Eulàlia Torrà, representant del equip polític Junts per Lo, demana que el llenguatge no
sigui sexista ja que com a dona vol sentir-te representada. Proposa que per no haver de repetir la
nomenclatura amb masculí i femení és pot utilitzar llenguatge genèric, donant exemples de:
presidència, secretaria...
L’AODL, recull la proposta i diu que es rectificarà en tot el document.
El senyor Paco Perea, comenta en l’art. 3 que les persones expertes que vinguin a fer alguna
conferència o ponència han de tenir veu, però no fa falta que tinguin vot.
Les persones participants venen d’acord amb aquesta proposta, ja que els vots que importen són
els del propi fòrum.
En l’article 4, el regidor de Medi Ambient i responsable de l' AL21, el senyor Roger Ferrer Kemp
expressa que com que el fòrum ciutadà encara està començant a posar-se en marxa, el llistat de
possibles càrrecs de l’equip directiu el podem decidir més endavant quan el procés de creació de
l’AL21 estigui més ferm.
Les persones participants comenten quines han estat les eines de difusió, perquè es sorprenen
que en aquesta sessió siguin tant pocs. També expressen que hi ha d’haver més compromís amb
l’assistència ja que sinó dificulta la feina. Expressen la seva opinió en relació al compromís,
l’assistència, la comunicació, la intenció i la responsabilitat envers l’AL21.
La AODL recull les propostes d’avisar mitjançant correu electrònic, notificació, trucada, quan una
persona no pot assistir al fòrum ciutadà. I fer un recordatori quan hi quedin menys quatre dies.
També es proposa d’enviar l’acte i les decisions que s’han pres en el fòrum per tal de poder fer
arribar la informació a totes les persones convocades.
El senyor Paco Perea, comenta que els articles tres i quatre en relació a l’equip directiu, als vots, a
les persones presents, estan molt indefinits i pot comportar que hi hagi confusions.
El senyor Roger Ferrer, repeteix que els estatus estan proposats pel CIMe, però comprèn que no
són massa reguladors i moltes vegades no deixen que les regles es vegin clares.
Proposa també que es faci una contraproposta d’estatuts utilitzant alguns dels models del Govern
de les Illes Balears, o del CIMe.
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Seguidament, en l’article 5, el senyor Paco Perea comenta que les persones representants no
poden ser elegides indefinidament ja que dificulta la innovació i els canvis de gestió de les entitats.
Proposa que es faci un bloqueig de les reelecions per poder alliberar a les persones sempre
elegides.
La senyora Eulàlia Torrà, comenta que el fet que sempre hi hagi les mateixes persones
responsables fa que l’efectivitat i l'eficàcia de l’entitat no sigui renovadora, sinó que sempre es
segueix amb el que s’ha fet fins ara.
El senyor Roger Ferrer, comenta que la proposta feta pel senyor Paco Perea pot fer que no hi hagi
persones interessades que es vulguin incorporar com a equip directiu. Les persones participants
comenten quins creuen que són els problemes de les eleccions en les associacions.
El senyor Paco Perea comenta quins són els objectius de cada un dels càrrecs.
En l’article sisè comenta que cada un de les parts de l’equip tindrà una funció dins l’agenda i fora,
per poder atendre altres convocatòries amb altres entitats.
En l’article nové, l’AODL comenta que no hi ha equip de mediambient. Per tant haurà de ser una
persona de l’equip AL21.
El senyor Paco Perea, comenta que els temes que s’han de votar han de ser oberts a altres
possibles temes.
La senyora Eulàlia Torrà comenta que les sessions haurien de fer-se cada dos mesos.
L’AODL llegeix l’article 12, i expressa que ja s’estan duent a terme els terminis d’avisos de les
convocatòries i el senyor Paco Perea afegeix que també es tingui en compte «mitjans habituals de
comunicació»
La senyora Eulàlia Torrà, proposa que les pròximes sessions es decidesqui el dia abans de tancar
una sessió.
Les persones participants comenten que en l’article 13 limita que les votacions puguin passar de 3
assistents a 15.
Finalment comenten que seria important que es faci constar a la pàgina web per poder-ho tenir de
manera visible i còmode. Proposta feta per Josep Maria Teis, representat del equip polític Junts
per Lo.
3. Trasllat d’informació
1. La AODL presenta a la persona que coordinarà l’AL21 juntament amb l’equip gestor de
l’Ajuntament, Marianna Mascaró (Pedagoga), explica que prové del projecte Joves
Qualificats, i està a serveis socials fent la gestió del Pla de Salut local.
Explica la senyora Laia Garcia que hi ha un altre persona que col·laborarà amb la gestió de
’AL21 i es podrà donar així l’empenta que necessita l’AL21.
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2. Presentació del curs de compostatge del dia 23/3/18 promocionat pel CIMe.
4. Explicació de del sistema de Gestió de Residus municipals
El senyor Roger Ferrer, explica com funció la gestió de residus municipals dividit en tres línies.
La senyora Gomila, exposa alguns dubte de on va cada deixalla.
La senyora Eulàlia Torrà proposa fer algun repàs de tant en tant per poder recordar-ho a la
població.
El senyor Ferrer, segueix explicant quin cost té cada una de les tres línies, donant dades
econòmiques. S’adjunta documentació explicativa Falta expedient
Comenta que ara s’ha tret el concurs de les deixallaries, i explica que hi ha algunes dificultats de
gestió que impedeixen la tria.
El senyor Josep Maria Teis, s’introdueix a la convers explicant les diferències que hi ha en els
materials que pots portar a triatges.
Comenta també que no hi ha conscienciació de com s’ha de reciclar.
Els usuaris comenten de manera reiterada que els ciutadans no tenen clar quines separacions
s’ha de fer per reciclar, i això fa que dificulti el reciclatge de manera més eficaç.
El senyor Ferrer, presenta el senyor Leo que es empresari de Son Bou, entre els dos expliquen
algunes situacions adverses que solen passar durant la temporada d’estiu a Son Bou. Expressen
que hi ha poca consciència del reciclatge.
La senyora Teixidor, exposa que hi ha diferències entre els empresaris i els ciutadans de peu,
proposa que se’ls hauria d’oferir més eines per expressar en cas que tinguin dificultats.
Expressa també que els locals que cedeix l’ajuntament haurien de tenir provisions de reciclatge, i
una vaixella per poder fer net plats, gots i coberts. Fins ara a l’escorxadora no hi ha cap de les
dues cosses, i això fa que et determini de manera incident a no reciclar.
El senyor Ferrer, comenta que la UE ha implantat una llei on els municipis tenen la obligació de
reciclar mínim un 20%, hi a Alaior per ara sols arribam al 16%.
Els participants es queden sorpresos de la poca motivació que hi ha en la població a nivell de
residus i reciclatge.
La senyora Laia Garcia, introdueix les dades de la UE. Alaior al 2016 ha portat a terme una
recollida selectiva del 16%, la llei obliga a que sigui un 20% i al 2020 hauríem d’arribar al 50%.
El senyor Lluís, proposa que en els calendaris que promociona l’ajuntament s’introduesquin de
manera clara els dies que hi ha recollida selectiva per les entitats i empreses.
La senyora Eulàlia Torrà reiterà la necessitat de fer consciència i dona algunes possibles pautes
per a millorar aquest acte.
5. Proposta de data i ordre del dia de la propera reunió.
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Es proposa que la pròxima reunió es faci la setmana següent a la fira del camp 19/02/18
6. Precs i suggeriments
7. Documentació complementaria
Expedient 5363/2017
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