
 
Ajuntament de Cocentaina

Exp.1718/2016

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AGENDA 21 DE COCENTAINA EL 
DIA 17 DE MAIG DE 2016

ASSISTENTS:

President : Sr. JUAN SAÚL BOTELLA JUAN

Vicepresident: Sr. RAFAEL ENGUIX RIBELLES (Representant del Grup d'Amics de la Natura)

Vocals: 

Sr. FRANCISCO PAYÀ ALBORS (Representant del Grup 03820-Compromís)

Sr. BERNARDO PÉREZ PALACÍ (Representant del Grup Guanyar Cocentaina)

Sr. HIPÒLIT CERDÁ TORREGROSA (Representant del Centre Excursionista)

Sra. M. ÁNGELES CARCHANO GARCÍA (Representant de Respectem-nos)

Sr. VICENT AGULLÓ JORDÁ (Representant de la Associació de Veïns)

Sra. PATRICIA GILABERT PIERA (Representant de SOCA-RUN)

Sr. RAFAEL MONTANER BROTONS (Representant del Grup PSPV-PSOE)

Secretari/a del Consell: Sra. MARIA MILAGROS GARCÍA NAVARRO

Assisteix la AODL, Sra. Isabel Sancho 

A Cocentaina, 17 de maig de 2016, a les 19:10 hores, es reuneixen a la SALA DE SESSIONS, 
sota la Presidència indicada, els membres de l’Agenda 21 abans relacionats.

També assisteixen com a públic representants de les entitats següents: Associació de Comerç, 
BTT i Fundació Limne. També el regidor José Luís Vicedo.

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 LA SESSIÓ DE 16/2/2016

Sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat dels assistents.

Abans d’entrar en els assumptes de l'ordre del dia, el Sr. President informa que en l’última 
sessió plenària s’ha acordat la modificació d’alguns articles del Reglament de Règim Intern dels 
Consells Sectorials, de conformitat amb les peticions efectuades.

2. PLA D'ACCIÓ LOCAL. REVISIÓ I PROPOSTES DE SEGUIMENT.

El Sr. President proposa que es revisen les propostes del Pla d’Acció que novament s’ha enviat 
per mail, per tal de prioritzat o temporitzar les accions que s’acorden per tots. Pregunta si algun  
membre  ha  estudiat  les  accions  i  té  alguna  proposta;  diu  que  és  imprescindible  que  es 
concreten les actuacions i projectes per a consensuar-los i portar-los a efecte.

Per  part  de  la  AODL,  es  proposa  que  les  90  accions  es  tracten  en  les  diferents  entitats  
representades, per a poder fer un diagnòstic que permeta conèixer si ja s’ha efectuat; comenta 
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que moltes d’elles tenen un caràcter transversal, i pot ser des d’una altra àrea s’hagen portat a  
efecte; reparteix una  full amb un quadre, on estan descrites les accions per tal de verificar si 
estan iniciades, acabades o en tràmit.

Pregunta la representant de Socarrum si el projecte de la Via Verda està entre les accions; el  
president diu que dins de la línia 6 hi ha accions de millora de la mobilitat.

El Sr. Payà diu que és fonamental saber la sistemàtica que es seguirà, i si l’equip de govern  
portarà a efecte les accions que s’acorden en aquest consell; diu que hauria de saber-se si el  
consell funcionarà com una comissió de seguiment de les propostes de l'equip de govern o 
podrà portar a efecte les accions que es consensuen.

El president reitera que les propostes que naixen dels consells es debaten en el òrgans de 
govern; que les iniciatives han d'eixir dels consells, i no han de ser sols un òrgan de seguiment, 
sinó  d'impuls  de  propostes  i  de  projectes,  que  decidirà  el  plenari  o  la  resta  d’òrgans;  és 
imprescindible, diu, ja que mols projectes tenen caràcter transversal, que es treballen en els  
consells i  es marquen les estratègies, però això ha de comportar  molta implicació, treball  i 
esforç per part de les associacions que pertanyen als consells.

El Sr. Enguix comenta que el full repartit també s'hauria de treballar des de l’ajuntament per a 
conèixer l’estat d’execució d'algunes propostes.

El president diu que també es revisarà per l’ajuntament, però que tant la gent nova com la resta 
de membres han d'implicar-se en la tasca de revisió; per això proposa que les iniciatives, els  
dubtes i les propostes es traslladen via mail a l'AODL.

El Sr. Cerdà diu que els consells són òrgans consultius, però han de comptar amb informació 
per a poder fer propostes; recorda que el document que va ser un bon treball, es va fer fa anys i 
per una empresa externa; que moltes de les propostes poden estar desfasades i altres ja no 
tindran  sentit,  i  algunes  poden  necessitar  ampliar-se.  Diu  que  ell  sí  que  ha  revisat  la 
documentació enviada, i proposa algunes accions perquè es porten a efecte: per un costat, dins 
de la línia 2 quant a l'estalvi energètic, comenta que ha de ser l’ajuntament el primer en donar 
exemple i, com que desconeix el cost del consum de l’energia elèctrica i sap que s’ha adoptat  
mesures d’estalvi energètic, diu que seria molt interessant fer públics els resultats de l'estalvi a  
partir de l'estudi de la facturació abans d’adoptar mesures i després; comenta que això faria  
veure que val la pena escometre accions d'estalvi.

El  president diu que l’ajuntament  ha executat  diversos projectes  que incideixen en l’estalvi  
energètic, a més de les accions del PAES. Com a exemple diu que al Poliesportiu s’ha reduït la 
facturació,  i  diu que l’enginyer  podria explicar  les mesures adoptades per l’ajuntament,  que 
n'han sigut moltes.

Quant al PAES, el Sr. Payà diu que seria molt interessant conèixer les dades d’aquest pla, ja 
que  li  fa  l'efecte  que  no  és  tan  beneficiós  per  l’alt  cost  que  té,  per  exemple  el  canvi  de 
bombetes; comenta que seria molt més sostenible apostar per les faroles amb plaques solars. 
Es comenten diverses qüestions al voltant de l'estalvi en algunes instal·lacions municipals i de 
les subvencions que es convoquen a l'efecte.

També el Sr. Cerdà proposa una altra acció dins de la línia 3; comenta que en el seu dia es va 
donar molta importància a la reforestació, i diu que li sembla molt trist que a les zones urbanes 
en les soscavacions quan es seca un arbre, no se'n planta immediatament un altre. Creu que 
hauria d'augmentar-se el nombre d’arbres a les zones urbanes on siga possibles plantar-ne, diu 
que és un valor afegit que tenen les ciutats amb una massa arbòria important.

El  president  diu que comentarà  a  la  brigada de jardins  que  faça  una  llista de zones  i  un 
seguiment de les soscavacions buides.
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També el Sr. Cerdà, dins de la línia 12 i referent a la recollida selectiva de la brossa, comenta  
que com que hi ha molta gent que no creu que es faça un control en la recollida i la selecció de  
residus, planteja que podria fer-se un documental  o reportatge real, amb el  seguiment dels 
residus des d’un domicili fins al procés final de reciclatge en planta o valorització; diu que amb 
una iniciativa com aquesta es faria més creïble la política de reciclatge i els seus beneficis 
ambientals.  Comenta  que  l’empresa  concessionària  potser  disposa  d'alguna  partida  en  el  
contracte per a accions de promoció i podria fer-se càrrec del cost del reportatge.

El Sr. Payà apunta que no s'hauria de fer per la mateixa empresa que gestiona el servei, a fi 
que siga més objectiu. El Sr. Pérez diu que també seria una activitat molt interessant poder 
visitar una planta. Es comenten diverses qüestions.

Es comenta que ja que l’ajuntament rep diners per al reciclatge d’envasos i paper cartó, estaria 
bé conèixer les dades, i el Sr. Payà proposa que es destine una part d’aquests ingressos per a 
realitzar el vídeo.

El president diu que recollirà les dades i plantejarà que es destinen a campanyes municipals.

El representant de Guanyar proposa també que es potencie l’Agenda 21 escolar. Comenta el  
Sr. Enguix les iniciatives que ja es van portar a terme al CP Sant Joan Bosco, i proposa que es  
reprenga la proposta.

Comenta el Sr. Payà al voltant de les accions de reforestació i custòdia, que li preocupa que hi 
ha moltes zones de la serra en les vores dels camins que estan plenes de branques seques i 
resulten molt perilloses, ja que es poden convertir en un polvorí si es prenen foc; creu que es  
imprescindible la neteja, i que l’ajuntament hauria de requerir-la. Es comenta que és obligació 
dels propietaris mantindre les parcel·les netes, que es responsabilitat d'ells mateixos, ja que per 
la situació de les parcel·les es pot  produir  un incendi.  Es  comenta també que les tasques 
preventives  són  per  un  costat  obligació  dels  propietaris  i,  en  tot  cas,  la  coordinació  de  la 
Conselleria de Medi Ambient, perquè l’ajuntament sols té competències en el medi ambient 
urbà.

El Sr. Enguix explica que en els últims anys la serra ha estat molt abandonada, els propietaris  
s’han quedat sense subvencions, el personal de les brigades pràcticament s’ha suprimit, i les  
empreses que es dediquen a la fusta, el que fan és emportar-se el que és rentable, i es deixen 
les cunetes i parcel·les brutes, probablement, diu, perquè es pot arribar a eixir més rentable 
pagar la sanció, en el seu cas, que acabar la tasca de neteja. També explica que li consta que 
són moltes les tasques que ha de fer el personal de Conselleria, i en el seu horari no arriben a 
tot.

Insisteix el Sr. Payà que l’ajuntament hauria d'inspeccionar la serra i advertir a la Generalitat de 
les zones perilloses, o buscar formes de col·laboració per a intentar la neteja de les zones més 
perilloses, perquè apagar un incendi, en tot cas, resultarà molt més car que netejar la serra.

El president comenta que els recursos de l’ajuntament també són els que són, i que no es pot 
pretendre derivar la competència al municipi; explica que l’ajuntament contínuament destina 
tallers d’ocupació a les tasques de prevenció, però hi ha molt per fer. 

Quant a les tasques en terrenys forestals, comenta el Sr. Pérez que en la Junta Rectora del  
Parc, ja es va dir que s'haurien de coordinar les administracions.

El  Sr.  Cerdà  proposa  que  estaria  bé que  es  convidara  el  Sr.  David  Belda  per  tal  de que 
informara de la les obligacions legals i altres aspectes relatius a temes forestals, que sempre 
poden  interessar.  El  Sr.  President  diu  que  ja  ha  mantingut  alguna  reunió  amb  aquest  
professional  per  tal  de  plantejar  tasques  de  manteniment  continu,  però  han  de  ser  els 
propietaris, com va passar a la zona de la Boronada, els que s’impliquen.
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El  representant  de  la  Associació  de  veïns,  relatiu  al  tema  de  la  Boronà,  diu  que  hauria  
d'indicar-se la zona més clarament, perquè és visitada per molta gent.

El  Sr.  Payà  proposa que l’ajuntament  encete  alguna  iniciativa  de cooperació  internacional, 
perquè actualment no té cap col·laboració i ha de dedicar part del recursos a aquesta finalitat.

3. ESTRATÈGIA TERRITORIAL DE COCENTAINA. PROPOSTES I SEGUIMENT.

Explica  la  Sra.  Sancho que s’ha enviat  tota  la  documentació  per  mail,  i  també l’acord  del 
plenari; es comenta que encara que el document té un caràcter més urbanístic, sobretot en 
tema  de  planejament,  també  hi  ha  propostes  amb  caràcter  ambiental.  Diu  que  tota  la 
documentació es pot  consultar en la web municipal;  recorda que alguns dels  presents van 
formar part del procés de participació pública.

El Sr. President també recalca que és prioritari verificar i comprovar en quin estat es troben les 
propostes.  Explica  que  en  l’últim  plenari  es  va  acordar  la  constitució  d'una  comissió  de 
seguiment a través de l’Agenda 21, per a fer el seguiment i valorar-ne els resultat obtinguts. Diu  
que és un document molt complet i complex.

El Sr. Pérez comenta que les propostes del document són a molt llarg termini, i que moltes 
coincideixen amb accions de l’Agenda 21; creu fonamental que es faça un seguiment continuat,  
i que es publiquen les conclusions i resultats, perquè la ciutadania conega el treball.

El Sr. Montaner diu que l'ETC està adaptada a la ET de la Comunitat Valenciana, i que l’altre  
document no, diu que amb propostes de l'ETC, podria optar-se a alguna ajuda europea, per  
això creu que l’ajuntament  hauria  de constituir  una comissió de treball  també amb tècnics 
municipals per posar en marxa accions que pugen executar-se. 

El  Sr.  Enguix  diu  que  la  proposta  de  constituir  aquesta  comissió  de  seguiment,  els 
representants  haurien  de  traslladar-la  a  les  seues  associacions  per  tal  d'implicar  altres 
membres que pugen estar interessats en el tema.

El  Sr.  Pérez creu que el  primer que s’hauria de fer  és posar-se al  dia, saber en què està 
treballant-se actualment, i emprendre accions de futur.

4. CAMPANYA 12 MESOS-12 GESTOS. SEGUIMENT.

Explica els objectius de la campanya; diu que el mes de maig es dedicarà a la biodiversitat,  
comenta les activitats plantejades: exposició fotogràfica, activitats del projecte canyet, xarrada 
sobre climatologia, custodia fluvial, activitats per a promoure el voluntariat mediambiental, etc.

La Sra. Sancho convida a fer propostes per a ampliar la programació.

5. INTERVENCIONS.

El Sr. Enguix comenta que un xiprer del cementeri no es troba en bon estat; que s'ha posat en 
contacte amb tècnics de la Conselleria perquè es puga adoptar alguna mesura. El president diu 
que  també es  farà  un  seguiment  per  el  personal  municipal.  El  Sr.  Agulló  demana que es 
senyalitze millor la porta d’emergència.
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El Sr. Pérez pregunta sobre les propostes per a les jornades de la sostenibilitat de setembre; 
explica el Sr. Botella que s’encetarà novament el programa d’educació vial als col·legis, també 
xerrades amb tècnics de Conselleria i gent de la universitat, presentació del catàleg, que serà 
del 19 al 25 de setembre. Convida a fer altres propostes.

El Sr. Payà diu que es munte alguna activitat amb AMICO, per a conèixer la problemàtica que 
tenen aquestes persones.

Proposa el Sr. Cerdà que es convoque abans de l’estiu novament el Consell per a concretar les 
propostes que s’han tractat, i tancar la programació de la setmana de la sostenibilitat.

El Sr. Pérez, proposa que ja que els dos documents, Pla d'Acció de l’Agenda 21 i l'ETC, són 
prou semblants, que s’agrupen les accions per a ser més operatius.

El Sr. Payá diu que l'ETC és més un document urbanístic, que es pot treballar en vistes a una  
futura revisió del PG i l’Agenda 21 més mediambiental.

El Sr. Montaner creu que s'haurien de posar els dos documents en comú i prioritzar accions.

Recalca el Sr. President que és molt important crear la comissió de treball, i fixar objectius a 
curt termini; comenta que hi ha moltes accions que ja estan fent-se: recuperació de senders, 
posada en valor del riu, foment del voluntariat, etc.

Es comenta que també podria organitzar-se una visita a l'EDAR; el Sr. Payà també creu que 
s'hauria de conèixer el resultat de l'obra quant al tractament terciari, que s'han malbaratat molts  
diners públics.

No havent més intervencions, i sense més assumptes a tractar, la Presidència conclou la sessió 
a les vint-i-una hores i quinze minuts del dia de la data, agraint la predisposició de tots els  
membres i emplaçant-los perquè en la pròxima sessió, que ja serà el pròxim any, es porten 
propostes concretes per a treballar-les de la qual cosa, com a secretària, en done fe.

EL PRESIDENT                                                                      LA SECRETÀRIA

Juan Saúl Botella Juan María Milagros García Navarro

document signat electrònicament
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