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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AGENDA 21 DE COCENTAINA EL 
DIA 28 DE JULIOL DE 2016

ASSISTENTS:

President : Sr. JUAN SAÚL BOTELLA JUAN

Vicepresident:  Ha excusat l’assistència per motius personals el 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. 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)

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

Sr. JOSE LUIS REIG CARBONELL (Representant del Club Caza y Tiro L.M)

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

A Cocentaina, 28 de maig de juliol, a les 19:15 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 el Sr. Raimundo Montava.

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 17/5/16

Sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat dels assistents.

2.SITUACIÓ  ACTUAL  DEL  PLA  D'ACCIÓ  LOCAL  (AGENDA  21)  I  ESTRATÈGIA 
TERRITORIAL DE COCENTAINA

El Sr. President, reparteix llistes i comenta que s’han avaluat per l'AODL les accions del Pla 
Local i de l'ETC contrastant amb els tècnics i altre personal; comenta que els dos documents 
interconnecten  moltes  accions,  (encara  que  apunta  que  les  accions  de  la  ETC  són  més 
complexes) i  s'haurien de repassar les llistes per  tal  de proposar accions que no estiguen 
iniciades;  creu  que  hi  ha  moltes  propostes  que  afecten  a  altres  consells  i  que  poden 
traslladar-se  a  altres  òrgans  per  adoptar  decisions,  i  aconseguir  recursos;  proposa  que 
s’estudien projectes concrets, i per això proposa que es cree un grup de treball, com a disposat  
en el segon punt de l'ordre del dia.
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3.  CREACIÓ  COMISSIÓ  PERMANENT  TREBALL  PER  AL  DESENVOLUPAMENT  DE 
L'ESTRATÈGIA TERRITORIAL DE COCENTAINA

En primer lloc el  Sr. Montaner, pregunta com es configurarà la comissió; contestant-li  el Sr. 
President,  que la seua opinió és que es forme de manera voluntària,  plantejant  prioritats  i 
tasques concretes sobre una proposta també concreta; pensa que es podria també involucrar a 
gent de les associacions.

El Sr. Pérez diu que ha d'enllaçar-se el treball de la A21 amb la participació ciutadana, i creu 
que cal donar veu a la ciutadania com s’ha fet en els pressupostos participatius; diu que una de 
les propostes ha sigut la recuperació de la via verda i diu que la mesura que es pugen destinar 
recursos  en  l'àmbit  municipal  per  a  xicotetes  actuacions  dins  del  projecte  complet,  també 
s’haurien de fer; creu que és una infraestructura molt utilitzada per la gent del poble, i que fins 
que es faça en la seua totalitat pot passar molt de temps, per això ell creu que poden anar  
fent-se actuacions de millora.

El Sr. Botella diu que és un projecte amb una quantitat molt elevada i que ja s’ha avançat molt 
en el seu estudi, però que no pot executar-lo sols l’ajuntament.

Es planteja que mentrestant podria anar posant-se en valor; el representant de la Associació de 
Veïns diu que una mesura podria ser impedir el trànsit rodat, i destinar-lo a vianants, cavalls i  
bicicletes; el Sr Pérez també diu que podria tallar-se el trànsit almenys en el túnel; el Sr. Payà  
diu que podria actuar-se en el tram Cocentaina a Alcoi, fins a l’autovia. Comenta que si es 
treballa en aquesta o en una altra proposta concreta, i després els pressupostos municipals no 
ho arreplega, de res haurà servit la feina de la comissió o grup de treball.

També al respecte de la llista, es manifesta crític en la informació facilitada, perquè creu que no 
es correspon a la realitat; diu que la majoria no s'han fet o sols parcialment s’ha actuat; també 
posa exemples d'algunes propostes de l'ETC com la planta d’inerts, eliminació de rastells en la 
vila,  creació  d’aparcaments;  diu que es  donen com a fetes  coses  ni  tan sols  iniciades.  Li  
contesta  el  Sr.  President  que  pràcticament  totes  les  actuacions  comporten  una  execució 
contínua.

Al respecte d’una de les propostes, la peatonalització del passeig, el Sr. Pérez comenta que 
s’ha parlat en molts fòrums, però que prèviament s’han de buscar zones d’aparcament; el Sr. 
President diu que s’ha parlat  molt,  però mai  no s’ha assumit  cap decisió,  i  diu que com a 
exemple, aquesta seria una de les actuacions que a llarg termini podria portar endavant el grup 
de treball; ell creu en el treball continu i regular, i que a llarg termini porta resultats positius i es  
pot executar, diu que ell en l’àrea d’Esports sempre ha treballat així, també es comenta que la 
iniciativa hauria d'anar recolzada pels hostalers i comerciants; es comenten diverses qüestions 
sobre la peatonalització del passeig.

Al respecte de la creació de la comissió, el Sr. Montava proposa que es faça com en el CPC,  
que es pregunte si  algú no vol  estar;  també diu el  President que seria interessant que es  
preguntara en les associacions per si algú vol incorporar-se a treballar en la comissió.

El Sr. Cerdá diu que en la passada sessió ell ja va portar propostes per a estudi i execució, i  
veu que no ha servit per a res, i que ara ja es porta una hora debatent altres iniciatives que no 
estan  clares;  diu  que  no  es  pot  aconseguir  motivació  per  part  dels  representants  de  les 
associacions,  ni  tampoc  ganes  de  treballar  si  no  es  concreten  les  propostes  i  es  veuen 
resultats. 

Respecte del funcionament dels consells participatius, diu el Sr. Montava que no li semblen tan 
productius, i que hauria de donar-se menys formalitat a la forma de treballar i aconseguir més 
gent implicada.
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El Sr. Reig també formula una proposta respecte de la neteja d’alguns punts de la serra que 
amb pocs recursos podria executar-se. Es comenten diverses qüestions sobre la proposta.

El  Sr.  Payà  diu  que  l’ordre  del  dia  posa  que  la  creació  del  grup  de  treball  és  per  al 
desenvolupament  de l'ETC,  i  també està  parlant-se del  Pla  d’Acció  Local.  El  Sr.  President 
explica que pot ser una errada, i que creu que són accions en els dos casos transversals que 
poden estudiar-se conjuntament.

Es comenta que són projectes que han de treballar-se molt,  convidar a la participació, triar 
alternatives i concretar una programació.

Després de comentar el  funcionament que s’ha portat fins ara, s’acorda que en la pròxima 
sessió per part de les diferents associacions es porte una o diverses propostes, que seran 
triades per tots per al seu estudi.

4.  PRESENTACIÓ  INFORMES:  ESTALVI  ENERGÈTIC  EDIFICIS  MUNICIPALS  I 
RECICLATGE RESIDUS.

Per  part  de l'enginyer  municipal  es dóna compte de l'informe redactat  respecte de l’estalvi 
energètic  per  les  millores  elèctriques  implantades.  Reparteix  còpia  de  l’informe,  i  l’explica 
detalladament. També comenta el cost d’amortització de les lluminàries.

Així mateix, reparteix i explica l’informe sobre els ingressos per la gestió de residus sòlids; el Sr. 
Cerdà diu que s’alegra de conèixer les dades explicades, i que hauria de donar-se publicitat en 
la revista, i així la gent pot ser prenguera més consciència.

Comenta el Sr. Payà que podria fer-se algun conveni amb els establiments per a la recollida del 
vidre.

Es comenten diverses qüestions.

5. INFORMACIÓ I PROPOSTES “I JORNADA COCENTAINA CAP A LES SOSTENIBILITAT: 
MOBILITAT I CANVI CLIMÀTIC”

El Sr. President diu que encara que estan per tancar algunes propostes, la jornada que aquest 
any anirà dedicada principalment al canvi climàtic i la mobilitat sostenible comptarà amb les 
activitats següents: taller de mobilitat amb AMICO, i l'ONCE que serà un circuit pel nucli antic; 
també  s’ha  recuperat  les  jornades  d’educació  vial  als  centres  educatius;  xarrada  a  càrrec 
d’Enric Moltó sobre canvi climàtic; xarrada de Custòdia del territori a càrrec del GAN; activitats 
amb l’associació Limne de custòdia fluvial; xarrada per a impulsar la posada en valor dels horts  
ecològics; presentació del catàleg d’arbres monumentals; mostra de vehicles elèctrics.

Diu que es celebrarà una sessió en setembre per a concretar la programació. El  Sr.  Payá 
proposa contactar amb Antonio Turiel Martí, expert en canvi climàtic; diu el Sr. Botella que li ho  
comentarà a la Sra. Sancho, però creu que per a enguany no podrà ser, ja que hi ha moltes  
activitats plantejades.

6. INTERVENCIONS 

No n'hi ha.
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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.

EL PRESIDENT                                                                      LA SECRETÀRIA

Juan Saúl Botella Juan María Milagros García Navarro

document signat electrònicament
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