
 
Ajuntament de Cocentaina

Exp. 953/2018

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AGENDA 21 DE COCENTAINA EL 
DIA 13 DE MARÇ DE 2018

ASSISTENTS:

President: Sr. JUAN SAÜL BOTELLA JUAN

Vocals: 

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

Sr. JAVIER VILANOVA GARCIA (Representant del Grup PP)

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

Sr. JOSE LUIS VICEDO FERRE (Representant del Grup Ciudadanos)

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

Sr. JORDI VAÑO GUERRA (Representant Associació de Comerç “El Comtat”)

Sr. VICENT AGULLÓ JORDÁ (representant de l’Associació de Veïns de Cocentaina)

Secretària del Consell: Sra. ISABEL SANCHO CARBONELL

Excusen la seva assistència: Bernardo Reig Pérez i Patricia Gilabert Piera

Assisteixen com a públic: Adrián Botella Juan

A Cocentaina, 13 de març de 2018, a les 19:15 hores, és reuneixen a la CASA DE LA JOVENTUT, sota la 
Presidència indicada, els membres de l’AGENDA 21 abans relacionats.

Atès que assisteix el quòrum suficient per a la celebració, la Presidència declara oberta la sessió, tot 
procedint a examinar els assumptes inclosos en l’ordre del dia; aquests és desenvolupen de la manera 
següent: 

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

2. INFORMACIÓ CAMPANYA 12 MESOS 12 GESTOS

3. TEMÀTICA III JORNADA SOSTENIBILITAT

4. REVISIÓ CATÀLEG ARBRES SINGULARS DE COCENTAINA

5. PROPOSTA PORTA D'ENTRADA A LA MARIOLA

6. SITUACIÓ CASETA MOLINA

7. INFORMACIÓ PLEC CONDICIONS RESTAURANT SANT CRISTÒFOL

8. INTERVENCIONS

1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR

S'aprova per unanimitat dels assistents.
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2. INFORMACIÓ CAMPANYA 12 MESOS 12 GESTOS

El Sr. President informa de les diferents activitats realitzades i previstes durant aquests quatre 
primers mesos.

- Al gener, Campanya del Dia de l'Arbre: es va realitzar la repoblació al refugi de Les Foietes  
l'11 de febrer. L'activitat va consistir a netejar l'entorn de l'alberg i plantar arbres. El dijous previ, 
al col·legi del Convent, es va informar i es va sensibilitzar els escolars. De cara a programar la 
data per al pròxim any, convé comunicar-ho als col·legis, perquè no se solapen activitats.

Per part de l'Institut han sol·licitat plantes per a repoblar al Mas de Llopis, ja que tenen prevista 
una eixida pel Montcabrer i volen aprofitar i realitzar l'activitat, encara que de moment no han 
concretat data.

El Sr. Enguix comenta que al Mas de Llopis no hi ha aigua.

El Sr. President agraeix la col·laboració de les persones i entitats que han participat i col·laborat  
en l'activitat com l'Associació de Voluntaris Montcabrer, Vivers la Solana, Grup Amics de la 
Natura, Centre Excursionista Contestà, la Cooperativa.

-Al febrer: xarrada de Julio Andrés, de l'Associació de Voluntaris Montcabrer, sobre prevenció 
d'incendis  al  local  del  Centre  Excursionista  Contestà,  que  va  comptar  amb  una  gran 
assistència.

També es va realitzar una visita, cojuntament amb David Belda i Julio Andrés, al paratge de 
Santa Bàrbara per a conèixer i valorar les diferents actuacions, i s'ha plantejat la necessitat  
d'elaborar un pla de gestió per a realitzar les tasques de netejar i aclarir per donar-li un nou ús, 
com la creació d'una zona d'acampada. També es va comprovar la pressió de les boques de 
reg, i en el programa de ràdio "+Natura" es va dedicar a l'Associació de Voluntaris Montcabrer.

Sent les 19.30 s'incorpora el Sr. Francisco Payá.

-Al març: és el mes de l'eficiència energètica, i reprenent la proposta que va fer el Sr. Reig en 
l'anterior Consell 21 per a donar-li més visibilitat, es proposa participar al mes de març en la  
Campanya l'hora del planeta, apagant les llums de les 20.30 a 21.30 i s'acorda apagar les llums 
del Castell  i de l'àrea recreativa de Sant Cristòfol, apagar les llums del Castell de Penella i 
baixar una fase les llums de l'avinguda del País Valencià durant una setmana (20 al 27 de 
març) i informar de l'estalvi energètic obtingut amb la realització d'aquestes actuacions. I que es 
faça un estudi d'il·luminació de la resta de carrers.

El Sr. Payà comenta que resulta absurd que estiguen tan il·luminades a partir de les dotze de la 
nit, ja que no té sentit tanta il·luminació com el carrer de Sant Joan o el mateix parc de la zona  
4.4, tota la nit il·luminat es podria reduir el consum.

El Sr. Montaner opina que aquesta reducció hauria d'anar acompanyada d'una campanya de 
conscienciació i divulgació.

El Sr. Payá diu que es fa campanya per al veïnat, però l'Ajuntament és el primer per a donar 
exemple:  a  l'estiu  en  aquest  edifici  et  rosteixes  de  calor,  així  com  l'edifici  del  Teular,  la 
Biblioteca, ja que es tracta d'edificis ineficients. Aquest  edifici  és l'exemple de la ineficàcia.  
Pensa  que  s'haurien  de  revisar  tots  els  edificis  públics  i  anar  adaptant-los  a  les  millores 
energètiques.

El  Sr.  Enguix  exposa  un  exemple:  l'orientació  de  les  aules  dels  col·legis,  ja  que  tots  es 
construeixen amb la seua orientació al Sud.

El Sr. Payà comenta que al Centre de Salut que s'ha reformat, no hi ha aïllament acústic, ja que 
hauria d'anar un tècnic de l'Ajuntament i veure les instal·lacions abans de recepcionar l'obra.  
Així com els fanals de boles, quan es desbarata un fanal se substitueix per una altre, però que 
no porta caputxa, i la llum s'expandeix cap amunt, i es provoca contaminació lumínica.

-A l'abril,  el  mes  del  reciclatge,  s'han  programat  xarrades  als  col·legis  i  en  les  diferents 
associacions per a difondre el DVD del reciclatge i així mateix difondre'l en els actes que es  
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realitzen. Es té prevista la visita a la planta de residus de Xixona, però si no es pot realitzar, es 
deixaria per a visitar-la al mes de setembre amb les jornades de sostenibilitat.

-Al maig: s'està programant la visita al Projecte Canyet, i es comptaria amb la presència d'Alvar 
Seguí.

El Sr. Enguix comenta que enguany hi ha 3 cries de voltor.

El Sr. Agulló pregunta si s'està fent alguna cosa per a adequar la senda del riu. El Sr. President  
contesta que s'està col·laborant amb la Regidoria de Turisme, i que falta resoldre la falta de 
connexió amb l'Alqueria,  en el  tram de riu pròxim a la pedrera,  segons la idea que es va 
proposar en una altra reunió de col·locar silleres grans de pedres per a poder creuar caminant 
el riu.

3. TEMÀTICA III JORNADA SOSTENIBILITAT

El Sr. President proposa treballar el tema de Turisme i Medi Ambient.

El Sr. Enguix proposa eficiència energètica.

El Sr. Vilaplana planteja proposar un hort solar, que siga un projecte públic, alguna cosa a llarg 
termini.

El Sr. Enguix contesta que s'hauria de canviar la normativa estatal, ara el problema existent és  
el cost, no es pot aprofitar el sol segons la legislació actual.

S'acorda  que  el  tema  de  les  III  Jornades  de  sostenibilitat  serà:  Canvi  climàtic,  eficiència 
energètica i turisme ambiental.

El Sr. Payá proposa que vinga algú que parle d'energia solar, condicions, rendibilitat, veure les 
subvencions que existeixen, es pot parla amb l'IVACE.

4. REVISIÓ CATÀLEG ARBRES SINGULARS DE COCENTAINA

El  Sr.  President  comenta  que  el  catàleg  es  va  presentar  en  les  anteriors  jornades  de 
sostenibilitat, i s'ha parlat amb la secretària per a elaborar l'ordenança, però s'aconsella que 
s'aprove el catàleg i es remeta a Conselleria i revisar la normativa recollida en el catàleg per a 
així realitzar la impressió per part de la Universitat.

S'acorda que després de la revisió de la legislació i revisió del catàleg es presente i s'aprove en 
el Ple i es remeta a la Conselleria d'Agricultura, de Medi Ambient i Canvi Climàtic.

5. PROPOSTA PORTA D'ENTRADA A LA MARIOLA

El Sr. President informa que després de la conversa mantinguda amb el Sr. Salvador Palop, 
aquest no ha pogut assistir a aquesta convocatòria, que es treballarà en el procediment segons 
les directrius que ens indique el  director  del  Parc. Segons el  Sr.  President és important  la  
ubicació, el temps d'obertura, la Casa de la Joventut es troba al Parc...

El Sr. Payá diu que la millor ubicació seria Sant Cristòfol, ja que allí arriba tota la gent i ací no,  
perquè la gent que arriba de fora va directa a Sant Cristòfol i ací no ve.

El Sr. Enguix comenta que ho veu millor ací com a punt d'informació, en altres zones com 
Urdaibai es troba al mateix poble i no dins del Parc.

El Sr. President afirma que s'anirà treballant segons els criteris que ens indique el director del  
Parc, per açò és necessari crear una comissió per a treballar en el tema.

6. SITUACIÓ CASETA MOLINA

El Sr. President informa que l'adequació de la Caseta Molina estava pressupostada per a 2017,  
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però per la falta d'autoritzacions i la falta de concreció de l'actuació a realitzar, ja que inicialment 
des  del  Centre  Excursionista  es  proposava  esfondrar  l'edificació,  encara  que per  part  dels 
tècnics de l'Ajuntament s'aconsellava rehabilitar-la i no perdre l'edificabilitat d'un edifici al Parc. 
Després de la visita al lloc i vistes les propostes tant del Centre Excursionista, el Grup d'Amics  
de la Natura i  l'Ajuntament es proposa realitzar  una actuació senzilla,  amb un format tipus 
baixador, i amb un banc corregut. Es disposa de diversos pressupostos que entren dins de la 
partida  existent,  falta  actualitzar  els  pressupostos  a  data  actual,  la  partida  per  a  aquesta 
actuació és de 10.000€

7. INFORMACIÓ PLEC CONDICIONS RESTAURANT SANT CRISTÒFOL

El Sr. President informa que el restaurant de Sant Cristòfol roman tancat des del mes de juny,  
que  per  part  de  l'arrendatari  s'ha  incomplit  el  contracte.  I  durant  aquest  temps  s'ha  anat 
preparant el plec de condicions i adequant la infraestructura i millorant les instal·lacions per a 
poder tenir-ho per a l'estiu.

Així mateix, les persones que estan interessades en la seua licitació i volen presentar l'oferta 
abans del 31 de març són coneixedores de les obres que s'estan executant.

8. INTERVENCIONS

El Sr. Agulló pregunta si les visites al Castell s'estan planificant.

Contesta el Sr. President que tant la Sra. Richart com el Sr. Hernández estan realitzant un 
calendari amb horaris d'obertura i dates de visites.

El Sr. President comenta que s'ha sol·licitat a l'IVACE la instal·lació d'un punt de recarrega de 
vehicles elèctrics que se situarà a l'Av. País Valencià, que primerament s'anava a sol·licitar la 
subvenció a l'IDAE, però que el Pla Movalt es va esgotar en vint-i-quatre hores, de manera que  
s'ha  sol·licitat  la  subvenció  de  la  Conselleria  d'Indústria.  En  cas  de  no  ser  aprovat  es 
presentaria a la convocatòria del PAES.

El Sr. Vañó diu que és interessant acostar els punts de recàrrega al municipi i així generar  
visites i compres.

El  Sr.  President  informa,  en  relació  als  horts  urbans,  que  actualment  hi  ha  13  parcel·les 
gestionades  per  veïns  i  una  d'elles  es  gestiona  des  del  projecte  d'Aula  Compartida,  que 
gestiona  l'IES  Pare  Arques.  Que  s'han  produït  algunes  baixes,  perquè  es  necessitaven 
parcel·les més grans, i aquests veïns estan conreant en altres parcel·les.

El Sr. President informa que els paellers de Sant Cristòfol estan tancats a l'espera d'autorització 
de  l'àrea  recreativa  per  part  de  Conselleria,  ja  que  encara  que  compleixen  amb  tota  la  
normativa, es tracta d'un projecte que s'engloba dins del conjunt de la zona d'acampada, i que 
aquesta necessita l'autorització en existir un dipòsit de gas. S'ha sol·licitat per a Setmana Santa 
l'autorització de l'ús dels paellers i poder obrir-los.

El Sr. President comenta que s'està treballant en una campanya de gots reutilitzables per a  
repartir entre i des de l'Agenda 21 i sobretot pensant en les diferents festes.

El Sr. Payá pregunta per què s'han podat tant els arbres plataners, i el Sr. President contesta 
que  aquest  assumpte  és  competència  del  Sr.  Castelló  i  que  ha  sigut  explicat  en  altres  
comissions.

El Sr. Enguix contesta que segons experts és alguna cosa que s'ha de realitzar cada cert temps 
i que resulta positiu per al seu creixement.

El Sr. President informa que s'ha previst segons el pressupost de 2018 adquirir una bicicleta 
elèctrica.

El Sr. Agulló diu que es tinga en compte la col·locació dels bancs en la zona 4.4, contesta el Sr.  
President que s'ha informat al Sr. Castelló d'aquesta necessitat.
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I sense més assumptes a tractar, la Presidència conclou la sessió a les 21.00 h, de la qual 
cosa, com a secretària, en done fe.

EL PRESIDENT                                                                      LA SECRETÀRIA

Juan Saül Botella Juan                    Isabel Sancho Carbonell

document signat electrònicament
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