Estatut del Taller de l'Agenda 21
Citant el Decret 123/2002, de 4 d'octubre, d'implantació de l'Agenda Local 21 als municipis de
les Illes Balears, el Fòrum de Participació de l'Agenda Local 21 (a Menorca Taller d'Agenda 21)
"és l'organisme de consulta i participació d'aquelles persones o entitats vinculades directament
o indirectament al municipi en el qual es vol desenvolupar una Agenda Local 21 i que volen
aportar els seus coneixements o la seva opinió en les diferents etapes de l'Agenda Local 21".
El Taller de l'Agenda 21 sorgeix del procés de participació ciutadana que porta implícit l'Agenda
Local 21 (AL21), a partir de les Jornades de Participació Ciutadana.

CAPÍTOL I
NATURALESA, FINALITAT I FUNCIONS
Art. 1r
El Taller d'Agenda 21 és un òrgan de caràcter consultiu i de participació municipal, independent
de qualsevol organisme o administració; en conseqüència, les seves resolucions tindran rang
de recomanació per als òrgans de govern municipal.
Art. 2n
El Taller d'Agenda 21 té per objecte:
a) estimular, promoure i vehicular la participació ciutadana en el procés d'elaboració i
desenvolupament de l'Agenda Local 21.
b) Emetre propostes sobre el medi ambient i la sostenibilitat.
c) Impulsar i estimular la col·laboració de les diverses associacions i entitats en els camps del
medi ambient i la sostenibilitat.
d) Analitzar i valorar la situació relativa a l'execució de l'Agenda Local 21.
e) Valorar si les actuacions que es duen a terme milloren les condicions de sostenibilitat del
municipi mitjançant l'anàlisi dels indicadors de sostenibilitat.
f) Informar, debatre i difondre les qüestions relatives a l'execució de l'Agenda 21 Local.

CAPÍTOL II
ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

Art. 3r
La composició del Taller d'Agenda 21 és la següent:
a) un president, triat per majoria simple a la reunió constitutiva, i que exerceixi les funcions de
moderador.

b) un vice-president, que exercirà les funcions del president en cas de vacant, absència o
malaltia d'aquest.
c) un secretari, que aixequi acta.
d) un secretari adjunt, que assumeixi les funcions de secretari en cas d'absència d'aquest.
e) un representant de l'Ajuntament. En cas de ser-ho un càrrec polític, la pèrdua de la seva
condició com a regidor de l'equip de govern de l'Ajuntament suposarà la pèrdua de la
condició de representant de l'Ajuntament i el nomenament d'un nou representant.
f) un representant de cada partit polític que ho sol·liciti.
g) un representant de cada una de les associacions o entitats que desitgin o accedeixin a
participar.
h) un representant de cadascun dels sectors empresarials del municipi que desitgin o
accedeixin a participar.
i) tots els ciutadans i ciutadans sense limitació de nombre que, a títol personal, manifestin la
seva voluntat de participar.
j) es podran convidar puntualment a assistir a les reunions persones del municipi o de fora,
expertes en determinats temes, amb veu i vot.
Art. 4t
L'elecció dels càrrecs a), b), c), i d) es farà per sufragi lliure a la reunió constitutiva. Les
candidatures seran obertes, és a dir, qualsevol membre podrà presentar-se, i seran requisits
imprescindibles: ser major d'edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar sotmès a cap dels
motius d'incompatibilitat establerts en la legislació vigent. I en resultaran elegits per als càrrecs
de president, vicepresident, secretari i secretari adjunt, els candidats que hagin obtingut un
major nombre de vots i per aquest orde.
Els càrrecs de president, vicepresident i secretari han de recaure en persones diferents.
Art. 5è
La designació dels càrrecs a), b), c), i d) podrà realitzar-se bianualment, sempre que el Taller
d'Agenda 21 així ho acordi. Aquests podran ser reelegits indefinidament. La resta de càrrecs,
de representants dels diferents col·lectius, podran ser renovats sempre que el propi col·lectiu
ho consideri oportú i així ho faci constar per escrit.
Art. 6è
Els membres del Taller d'Agenda 21 triaran un portaveu, que el representarà en cas de
convocar-se una reunió amb els Tallers d'Agenda 21 d'altres municipis, o en cas de requerir-se
la seva presència.
Art. 7è
Totes les representacions en el Taller d'Agenda 21 es faran sense cap tipus de compensació
econòmica.
Art. 8è
L'assistència és oberta, i en cap cas s'ha de negar la participació a ningú que mostri la voluntat
de fer-ho. En cas d'haver-hi una assistència prou elevada, i en cas de considerar-ho necessari,

es podran formar diferents Grups de Treball, per temes concrets. A cada reunió es durà un
registre dels assistents. Tots els assistents tindran veu i vot.
Art. 9è
En aquells municipis on ja existeixi un Consell Municipal de Medi Ambient o homòleg, aquest
podrà integrar-se al Taller d'Agenda 21 mitjançant un representant o totes les persones que
lliurement desitgin assistir-hi. L'Ajuntament actuarà com a organitzador de les reunions del
Taller d'Agenda 21 i actuarà com a un més dels participants. El representant de l'Ajuntament es
compromet a fer arribar les conclusions sorgides del Taller d'Agenda 21 al batlle i als regidors
del seu Ajuntament.
Art. 10è
La informació de què disposaran els participants a les reunions del taller serà la generada en
tot el procés d'AL21: documents de descripció, diagnosi, pla d'acció, document de síntesi, pla
de participació ciutadana, document d'indicadors de sostenibilitat.

CAPÍTOL III
RÈGIM DE SESSIONS I ADOPCIÓ D'ACORDS
Art. 11è
El Taller d'Agenda 21 es reunirà com a mínim cada quatre mesos. Aquesta periodicitat podrà
intensificar-se quan la temàtica tractada ho requereixi, a iniciativa d'un terç de qualsevol dels
seus membres.
Art. 12è
Les reunions del Taller d'Agenda 21 seran convocades per l'Ajuntament amb una antelació
mínima de 6 dies hàbils a la realització de la reunió, exceptuant els casos d'urgència, que
podran ser convocades amb 4 dies hàbils d'antelació. Es convocarà a totes aquelles persones
que hagin manifestat la voluntat de formar part del Taller d'Agenda 21 o que hagin assistit a
alguna de les reunions. La convocatòria es farà per correu ordinari i electrònic i s'haurà d'indicar
el lloc, el dia i l'hora de la reunió. La convocatòria anirà acompanyada de l'ordre del dia i l'acta
de la reunió anterior.
Art. 13è
No es fixa un quòrum mínim d'assistència per a la validació dels acords presos a la reunió del
Taller d'Agenda 21.
Art. 14è
Els acords de proposta, dictamen o suggeriment s'adoptaran per majoria simple dels assistents,
tot i que es farà constar en acta la votació de totes les propostes. En cas d'empat, es repetirà la
votació, i en cas de tornar a haver empat, el vot del president serà de qualitat. Els acords, si és
el cas, s'elevaran a l'òrgan municipal competent en la matèria, però en cap cas tindran caràcter
de vinculants.

Art. 15è
El secretari aixecarà l'acta de cada sessió en la qual figuraran els acords adoptats i les
incidències que siguin procedents per a reflectir fidelment la sessió. En iniciar-se cada reunió,
es llegirà l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui.

DISPOSICIÓ FINAL
En tot allò no previst en aquest reglament, correspon a la majoria del Taller d'Agenda 21
adoptar la decisió que consideri més adequada.
.

