AJUNTAMENT DES CASTELL
(MENORCA)
ACTA DE LA AGENDA LOCAL 21
Caràcter:
Dia:
Hora:
Lloc:

Extraordinària
Dimarts dia 25 de maig de 2016
19:00 hores
Sala de Juntes de l’Ajuntament

Assistents:
Florencio Conde Camaròs, President.
Jessica Pérez, secretaria.
Veïns del municipi de caràcter personal i membres d’associacions.
El Sr. President dona la benvinguda, dona per iniciada la sessió i tots els
assistents es donen per assabentats.
PRIMER.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR.
Els membres comenten que l’acta a estat molt escarida.
SEGON.- VALORACIÓN CANDIDATURAS A PRESIDENCIA.
El Sr. President comenta que com es va comentar que la intenció de la Agenda
Local 21 es que tant el president com la resta de membres venguin en qualitat
de veïns i apartar la condició política y la persona que s’ha presentat per ser
presidenta es de un partir polític es desestima la seva sol·licitud.
Els presents entren en debat sobre aquest tema, es passa a estimar la
sol·licitud de la Sra. Verónica Cabrera Matturo i es passa a votar la seva
candidatura, essent la nova presidenta de la Agenda Local 21 des Castell.
Tots els assistents es donen per assabentats.
TERCER.- INVITADOS AGENDA LOCAL 21 SAN LUIS.
El president dona la benvinguda a la regidora de participació i a un membre de
l’Agenda Local 21 de Sant Lluís.
La regidora juntament amb la persona de l’agenda local de Sant Lluis exposen
com funciona a Sant Lluís i quines son els punts importants per afrontar els
diferents àmbits que es poden tractar des de l’agenda per millorar el municipi
amb la col·laboració de l’Ajuntament. I molt important s’han de guiar pels
estatuts.
Tots el membres es donen per assabentats.

!

" #$ #"$

% " #$

#

AJUNTAMENT DES CASTELL
(MENORCA)

SISÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
Es proposa fer difusió a la ràdio Es Castell, realitzar taller de sostenibilitat,
treballar juntament amb l’escola, sol·licitar en un moment donat als regidors que
expliquin el que s’està fent, també es proposa crear un equip de treball abans
d’estiu.
A més es comenta que les actes estaria be si poguessin penjar-les a facebook i
a la web de l’ajuntament.
I, sense més assumptes que tractar,
El President aixeca la sessió de la qual, com a secretaria, estenc aquesta acta.

La secretaria

Jessica Pérez Montes

vist i plau
El president

Florencio Conde Camaròs
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