ACTA REUNIÓ FÒRUM CIUTADÀ RUBERTS
3 D’OCTUBRE DE 2009
El 3 d’octubre de 2009 a les 12h es va convocar als veïns de Ruberts a una primera reunió de
Fòrum Ciutadà per debatre els punts forts i febles del Diagnòstic de Sencelles i rebre retorn de
les propostes de millora ambiental, social i econòmica del nucli de Ruberts per a la redacció del
Pla d’Acció de Sencelles.
Representant Ajuntament: Tomeu Morro, Regidor de l’Àrea d’Esports, Festes i Agenda Local
21.
Suport tècnic extern: Antònia Verger i Miquel Sánchez, Consultora GRAM
Nombre d’assistents: 16 persones

Nom

Cognoms

Entitat a la que representa

Josep

Sitjar Ramis

A.V. Ruberts

Caterina

Aguiló Torres

A.V. Ruberts

Maria

Pollorí Morro

Particular

Jaume E.

Vallespis Blanco

Particular

Mª Antonia

Sampol Gili

Presidenta A.V.Ruberts

Guillermo

Amengual

Particular

Gabriel

Torrens Llabrés

A.V. Ruberts

Miquel Angel

Torrens Llabrés

A.V. Ruberts

Miquel

Julia Juan

A.V. Ruberts

Margalida

Ferrer Gelabert

A.V. Ruberts

Marta

Talmaseda Berga

Particular

Jorge

Rafa Cerda

Particular

Catalina

Mas Castello

A.V. Ruberts

Juan

Sampol Amengual

Particular

Toni

de Eguia Serra

Particular

Magdalena

Llabrés Aloy

A.V. Ruberts

1. Benvinguda
El Sr. Tomeu morro dóna la benvinguda als assistents i els explica quina ha estat l’evolució de
l’Agenda 21 de Sencelles i que s’ha retardat la seva aprovació degut a que s’han tingut que
esmenar deficiències anteriors. Actualment s’està comptant amb la participació ciutadana per
entre tots determinar el llistat d’accions que formaran part de l’Agenda 21 de Sencelles i que
conduiran un creixement ambiental, social i econòmic sostenible del municipi. Per això avui es
visita Ruberts, per conèixer les necessitats i suggeriments dels seus habitants.
2. Presentació a càrrec dels tècnics de GRAM
Antònia Verger, tècnica de la consultora GRAM, presenta explica als assistents quin és l’origen
de l’Agenda Local 21, en què consisteix i explica els documents que la formen.

Seguidament es mostra als assistents una sèrie de dates que s’han considerat de rellevància
per analitzar l’evolució del municipi com puguin esser la producció de residus, el consum
d’energia, l’evolució de la població i la immigració, la taxa d’atur al municipi, dades de
mobilitat i transports i altres referents a patrimoni i territori.

S’explica als assistents que tenint en compte aquestes dades i la seva percepció del nucli de
Ruberts, proposin actuacions de millora del municipi en vers a una sostenibilitat ambiental,
econòmica i social.
3.Propostes de millora i suggeriments.
A continuació es detallen les propostes que els veïns de Ruberts varen debatre i fer constar per
la redacció del Pla d’Acció de l’Agenda 21 de Sencelles:
‐ Necessitat d’un aparcament públic, preferiblement a l’exterior del nucli.
‐ Disminuir la contaminació acústica produïda pels avions.
‐ Prohibir aparcar a la plaça de Ruberts.
‐ Construir un nou parc infantil a Ruberts.
‐ Posar una línia de transport públic que connecti Ruberts amb Sencelles o Inca adequada a les
necessitats del nucli.
‐ Condicionar l’actual parada de bus que hi ha a les afores del nucli.
‐ Millorar el servei de recollida selectiva porta a porta.
‐ Millorar les condicions del punt d’aportació de residus de Ruberts (llum, terra, neteja).
‐ Millorar els serveis i instal∙lacions del Punt Verd municipal.
‐ Fomentar l’economia local de Ruberts.
‐ Organització periòdica d’activitats de participació ciutadana per adults i nins (tallers, educació
ambiental, etc.).
‐ Fomentar i/o oferir sortides culturals i ambientals que recorrin el nucli de Ruberts a escoles
de Sencelles i altres.
‐ Avaluar la possibilitat d’assistència d’un metge 1 dia a la setmana o cada 15 dies, o disposar
d’un mini bus amb horari adequat per assistir al PAC.

‐ Solucionar els problemes actuals amb la correspondència, ja sigui a través de la localització
de bústies a un punt comú, posar noms als carrers del municipi o altres opcions.
‐ Avaluar la possibilitat d’instal∙lar un punt de préstec de llibres o biblioteca al local social de
Ruberts o una biblioteca mòbil els dissabtes matí.
‐ Augmentar la neteja viària al nucli.
‐ Instaurar la xarxa de clavegueram i pluvials a Ruberts. (no prioritari)
‐ Avaluar els tipus de depuradora i localització per a la seva instal∙lació.
‐ Millorar la xarxa elèctrica del nucli.
‐ Sol∙licitar la cobertura d’internet al nucli.

4. Cloenda
Es dona les gràcies als assistents per la seva participació, se’ls felicita per la participació de tot
el grup i per les propostes presentades i se’ls convida a assistir a la reunió de Fòrum Ciutadà
que es realitzarà un cop finalitzades totes les reunions que es tenen previstes realitzar a cada
un dels nuclis de població del municipi de Sencelles, on es prioritzaran totes les propostes
presentades per la ciutadania i avaluades oportunament per seguir els principis de l’Agenda
Local 21 vers un creixement ambiental, social i econòmic sostenible. La data d’aquest fòrum
està encara per determinar.

Se’ls informa que s’enviarà l’acta d’aquesta reunió a tots els assistents que hagin indicat una
adreça de correu electrònic i a l’associació de veïnats de Ruberts perquè en facin difusió.
També se’ls avisarà per aquest mitjà de les properes reunions de Fòrum Ciutadà que es
convoquin i es publicarà a la pàgina web de l’Ajuntament.

El Fòrum finalitza a les 13:30h.

