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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AGENDA 21 DE COCENTAINA EL
DIA 16 DE SETEMBRE DE 2016
ASSISTENTS:
President : Sr. JUAN SAÚL BOTELLA JUAN
Vicepresident: Sr. RAFAEL ENGUIX RIBELLES
Vocals:
Sr. FRANCISCO PAYÀ ALBORS (Representant del Grup 03820-Compromís)
Sr. BERNARDO PÉREZ PALACÍ (Representant del Grup Guanyar Cocentaina)
Sr. ADRIAN BOTELLA JUAN(Representant suplent del Grup PSPV-PSOE)
Sr. JAVIER VILANOVA GARCIA (Representant suplent del Grup PP)
Sr. HIPÒLIT CERDÁ TORREGROSA (Representant del Centre Excursionista)
Sr. VICENT AGULLÓ JORDÁ (Representant de la Associació de Veïns)
Sr. JOSE LUIS REIG CARBONELL (Representant del Club Caza y Tiro L.M)

Secretaria del Consell: Sra. MARIA MILAGROS GARCÍA NAVARRO
També assisteix Isabel Sancho AODL
A Cocentaina, 16 de setembre, a les 19:15 hores, es reuneixen a la SALA DE SESSIONS, sota
la Presidència indicada, els membres de l’Agenda 21 abans relacionats.
Atès que assisteix el quòrum suficient per a la seua celebració, la Presidència declara oberta la
sessió, tot procedint a examinar els assumptes inclosos en l’ordre del dia; aquests es
desenvolupen de la manera següent:
ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ DE L' ACTA DE 28/7/16
Sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat dels assistents.
2. INFORMACIÓ I JORNADA “COCENTAINA CAP A LA SOSTENIBILITAT: MOBILITAT I
CANVI CLIMÀTIC”
Explica el Sr. President que tal com s’ha treballat aquests últims mesos i com es va acordar, es
celebrarà una jornada de caràcter temàtic dedicada a la mobilitat, coincident amb la celebració
europea, i també dedicada al canvi climàtic.
Creu fonamental durant tot l’any arreplegar les iniciatives de les associacions i persones
interessades i els gests i la sensibilitat mediambiental en este tipus d'activitats; diu que la
jornada és transversal i implica diverses àrees, i que hi participa la Regidoria d'Autonomia
Personal i Atenció a la Dependència.
Explica l'AODL que també hi ha molta participació d’entitats i d'associacions; explica la
participació de la Policía Locla i AMICO en les activitats escolars per a reforçar el dia sense
cotxe; també en el programa “Descobrint barreres”, que expliquen.
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També expliquen els diferents tallers organitzats i que apareixen en el díptic informatiu que es
reparteix a tots els membres. Es comenten les diferents xerrades i les mostres que
paral·lelament aniran fent-se durant la jornada.
El president convida a tots a participar en els actes programats, i en el trasllat a les
associacions i a la ciutadania, perquè aquesta sensibilitat aplegue a la major nombre de gent;
comenta que s’ha recuperat l'activitat d’educació vial als centres educatius per a promocionar la
mobilitat sostenible; també la necessitat d'experimentar respecte de les barreres
arquitectòniques per a intentar que als llocs de pública concurrència vagen eliminant-se, per la
qual cosa l’ajuntament està estudiant també una línia de subvencions per a la col·locació de
rampes que faciliten l'accés a la gent amb mobilitat reduïda.
El Sr. Botella detalla el contingut dels diferents actes, els horaris, etc.
Hi intervé el representant de Col·lectiu 03820-Compromís, per a criticar com s’ha gestionat la
jornada per part del president; diu que les accions i les propostes haurien d'haver eixit del
Consell; que hauria d'haver-se plantejat amb més antelació, perquè tots, amb temps, hagueren
participat en l’organització de les xerrades i de les activitats; considera que aquesta manera de
treballar en els consells no és la correcta ni l'adequada, perquè es limita el regidor a contar la
programació, i creu que això no és el que s’ha de fer; diu que si es continua treballant així, no
participarà, perquè no li veu trellat estar en un consell participatiu on es ve sols a escoltar.
El Sr. Botella diu que respecta la seua opinió, i ho pren com una crítica constructiva que
intentarà millorar, però creu que des que es va constituir de nou el consell ha estat parlant-se
de la jornada, i s'ha tractat el tema en diverses sessions en les quals s’han arreplegat
propostes del G.A.N, del BTT, del voluntariat; respecte de la seua proposta sobre un ponent,
diu que es va comunicar, quan ja estava tancada la programació; creu que darrere de la
jornada hi ha molt de treball realitzat, on s’han ampliat els objectius inicials. Pensa que cal
donar transversalitat a qualsevol activitat, i potenciar-ne la participació.

El Sr. Botella recorda que de la visita del subsecretari tan sols es va informar en la comissió
informativa, i encara no estava tancada. Recalca que ell ha convidat a participar en la
organització, i així ha de figurar en les actes; diu que s’ha informat de totes les gestions que
anava fent, i que la sessió d'avui ha sigut convocada amb caràcter extraordinari, per tal de
complir els terminis del Reglament i per a informar de com havien quedat concretades totes les
activitats que ja s’havien comentat.
El Sr Pérez diu que s’han arreplegat en la Jornada moltes aportacions que s’han fet en el
consell, que es pot considerar que hi pot haver més participació per part de les associacions,
però que creu molt positiva la incorporació de les entitats a la Jornada i el caràcter transversal
que se li ha atorgat.
El Sr. Enguix apunta que s’ha fet un gran treball per la regidoria, però està d’acord en la
reivindicació del Sr. Payà per tal que les aportacions haurien d'eixir de les associacions; per
això proposa que per a l’organització de la segona jornada es done amb antelació un termini a
les associacions per a presentar propostes i es cree un grup de treball per a l’organització.
El Sr. Cerdà diu que les sessions del Consell són molt abstractes, diu que no hi ha concreció
respecte de les propostes, i que d’aquesta manera no s'hauria de continuar treballant; diu que
el resultat de la participació és que s’enteren quan ja està tot fet. Que hauria d'aprofitar-se el
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El Sr. Payà diu que la participació no consisteix en escoltar, sinó en efectuar aportacions i totes
les activitats programades en la jornada han eixit dels tècnics i de l'ajuntament, i no com hauria
de ser de les associacions. Reitera que si hi haguera hagut més planificació i antelació, podia
haver-se inclòs la xerrada que està prevista del subsecretari respecte de la nova política de
recuperació d’envasos de la GV.
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grup en el qual s’envien els actes per a donar fluïdesa a la informació i poder fer aportacions.
El Sr. President explica que està obert a plantejar el treball d’una altra manera, però es
necessita que les associacions s’impliquen més i es concreten les tasques a fer; diu que si les
sessions resulten abstractes és perquè no es concreta res, i potser es necessita més agilitat
perquè isquen les propostes.
La Sra. Sancho proposa que per a la pròxima sessió es porten propostes per a l’organització de
la II Jornada, i poder amb la temàtica que es decidisca, treballar amb temps les activitats.
Finalment, el President, convida a tots els membres i les associacions a les quals representen a
participar en les activitats de la Jornada.
3. PROPOSTA DE PROJECTE A DESENVOLUPAR EN L’AGENDA 21
El Sr. President diu que tal com es va acordar, i per a planificar i començar alguna proposta del
Pla d'Acció Local o de l'Eestratègia Territorial de Cocentaina, proposa que es debaten les
propostes i se'n trie alguna per a començar a estudiar-la i portar-la a efecte; diu que és
important unificar criteris, planificar i repartir les tasques.
El Sr. Cerdá diu que ell ja va fer la seua proposta que entra dins de la Línia 4 del Pla d'Acció
Local.
Després de comentar diverses qüestions, per unanimitat de tots els membres assistents,
s’acorda proposar:
-La realització un vídeo explicatiu de la “ruta” dels residus d'una llar contestana, des que els
dipositen en el poal del fem, fins a la corresponent planta de reciclatge o recuperació.
Es pretén explicar tot el procés de recollida del residus, selecció i, en el seu cas, recuperació a
través d’imatges reals i properes que sensibilitzen i reeduquen la ciutadania.

Comenta el Sr. Pérez que és una idea molt bona, i que com ara es parlarà molt del servei de
RSU, pendent de nova contractació, serà un tema de plena actualitat.
El Sr. Enguix informa de l’existència d'unes casetes explicatives del sistema de selecció que ha
vist en un municipi de la província de Navarra; diu que passarà les fotos perquè ho vegen i
s’estudie la possibilitat d'implantar-ne una.
El representant de la societat de caçadors, José Luís Reig, diu que la gestió del ecoparc per
part de l'empresa, deuria millorar, i plantejar-se si són suficient les actuals instal·lacions;
comenta que deurien ser estrictes els responsables de l'entrada de residus en l'ecoparc, i no
permetre el dipòsit dels residus que els empreses està obligades a gestionar dins de les
corresponents activitats, i mitjançant la contractació de un gestor autorizat.
A proposta del representant dels caçadors, el Sr. Reig, i per tal de poder recuperar alguns
bancals a la Foia Ampla, s’acorda que des de l’ajuntament es facen les gestions oportunes i es
demanen les autoritzacions corresponents a la Conselleria, ja que la feina de la recuperació
dels terrenys aniria a càrrec de la societat de caçadors.
Al mateix temps, el Sr. Enguix diu que també s'hauria d'estudiar la situació en què es troba la
tanca que talla la via pecuària a la Foia Ampla i que impedeix l’accés a la font; comenta que
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-Estudiar que el finançament d’aquest projecte siga a càrrec de l’empresa concessionària del
servei de RSU, a la qual li correspon respecte de les campanyes de sensibilització i també a
càrrec de les quantitats que rep l’ajuntament per la subscripció de la gestió d’envasos i vidre.
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existeix una situació litigiosa amb els propietaris del mas. Diu que les dos propostes les
traslladarà a la Junta Rectora del Parc.
El representant del Col·lectiu 03820 Compromís diu que vol fer dues propostes: per una banda,
i ja que la comarca no disposa de cap planta d'inerts, necessària per a una bona gestió dels
enderrocs que es produeixen, que es prepare una moció per part del plenari, perquè es
sol·licite a la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat que inicie les gestions escaients per a
gestionar la posada a disposició per als municipis de la planta. S’acorda per unanimitat
traslladar la petició al plenari.
També proposa que s’execute l'acció prevista en la línia 10 del PAL, perquè es dedique el 0,7%
del pressupost municipal a projectes de cooperació internacional; explica que fa molt de temps
que no es destinen recursos municipals a la cooperació internacional i creu fonamental que es
col·labore des de les administracions a millorar la vida dels països subdesenvolupats.
Exemplifica algunes propostes que es podrien dur a terme, i que amb pocs recursos suposen
molt per a les persones tan necessitades. Diu que al municipi hi ha tres associacions que tenen
entre les seues finalitats la cooperació internacional en diferents zones: el Cedre, Dime Dimali i
Javier Figuerola; comenta que una vegada es compte amb la partida, les entitats locals
presenten els seus projectes per a poder executar-se; o com a alternativa es destine a
projectes de la Creu Roja, Vicente Ferrer o altres. Creu que és important la implicació de
l’ajuntament en la cooperació internacional.
S’acorda per unanimitat traslladar la proposta a la Regidoria d’Hisenda per a la seua inclusió
en els pròxims pressupostos.
4. PROJECTE DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.

Pel que fa a la proposta per a senyalitzar la senda de Sant Cristòfol al castell, es comenten
diverses alternatives i s'acorda traslladar al consell de participació la conformitat a que entre
dins dels presupostos participatius.
6. INTERVENCIONS
El Sr. President diu que intentarà convocar una reunió en el mes d’octubre per a valorar la
Jornada.
El Sr. Payà manifesta que espera que isca molt bé.
El Sr. Enguix comenta que a l’IES de Muro hi ha molts llibres que han quedat en depòsit, que
no van a utilitzar-se i que si alguna associació o particular els vol fer servir per a donar classes
de repàs, que contacte amb l’IES Serra de Mariola.
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Explica el Sr. President que una vegada executada la proposta que va obtindre més vots en el
procés participatiu, i ja que queden diners en la partida, vol saber l’opinió del consell sobre les
altres iniciatives, perquè a més a més tenen molt a veure amb el consell.
Quant a la passarel·la de la via verda, diu que donada la seua complexitat, es va desestimar
dins dels pressupostos participatius; també es comenta la proposta de la repoblació de de la
zona del castell, que pot resultar complicada per les condicions de la penya, de totes maneres
es contactarà amb el parc per a veure si es poguera fer alguna actuació, i també s’acorda
traslladar una contestació als promotors de la iniciativa.
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No havent més intervencions, i sense més assumptes a tractar, la Presidència conclou la sessió
a les vint-i-una hores del dia de la data, com a secretària, en done fe.

Juan Saúl Botella Juan

LA SECRETÀRIA
María Milagros García Navarro
document signat electrònicament
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