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Exp. 4405/2018 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER CONS ELL AGENDA 21 DE 
COCENTAINA EL DIA 15 DE NOVEMBRE DE 2018 

 

ASSISTENTS: 

President: Sr. JUAN SAÜL BOTELLA JUAN 

Vocals:  

 Sr. JAVIER VILANOVA GARCIA (Representant del Grup PP) 

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

 Sra. MARIA ANGELES CARCHANO GARCIA. (Representant Respectem-nos) 

 Sr.  JULIO ANDRÉS GONZÁLEZ (Representant Associació voluntaris Montcabrer) 

Secretària del Consell : Sra. ISABEL SANCHO CARBONELL 

Excusen la seva assistència: Bernardo Pérez Palaci, José Luís Vicedo Ferre, Rafa 
Enguix Ribelles. Hipolit Cerdà Torregrosa comunica per mail que deixarà d'assistir a les 
sessions del Consell per motius personals. 

A Cocentaina, 15 de novembre de 2018, als 19.30 hores, reunits a la CASA DE LA 
JOVENTUT, sota la Presidència indicada, els membres de l'Agenda 21 abans relacionats. 

Atès que existeix 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 següent manera: 

 

ORDRE DEL DIA 

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 

2. VALORACIÓ III JORNADES SOSTENIBILITAT 

3. SITUACIÓ PROJECTES 

 

1. APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR 

S'aprova per unanimitat dels assistents.  

2. VALORACIÓ III JORNADES SOSTENIBILITAT 

El Sr. President manifesta que les III Jornades Cocentaina Cap a la Sostenibilitat han sigut molt positives i 
que han comptat amb gran presència de públic, destacant els diferents debats i col·loquis que s'originaven 
després de les xarrades i que enriquien els temes que es van tractar com l'eficiència energètica i el 
turisme sostenible, temes de gran actualitat. Es van tractar temes com la interpretació del rebut de la llum i 
els vehicles elèctrics. 

El Sr. Vilanova opina que és impossible que per a 2050 tots els vehicles siguen elèctrics, no hi ha 
suficients punts de recàrrega i tampoc els pàrquing privats estan preparats. 

El Sr. President manifesta el gran suport institucional que han tingut les III Jornades, comptant amb la 
presència de la Directora General del IVACE, Julia Company en la Inauguració i la clausura amb el 
Conseller d'Economia Sostenible, Rafa Climent, i l'absència de la Directora General de Turisme, Raquel 
Huete que per problemes d'agenda no va poder estar en les Jornades. 

Afirma el Sr. President  que es continuaran promocionant aquestes jornades, tots manifesten una gran 
valoració d'aquestes. 
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3. SITUACIÓ PROJECTES 

El Sr. President informa dels diferents projectes que s'estan executant, alguns d'ells proposats des de 
l'Agenda 21 i uns altres des de diversos departaments; 

ADEQUACIÓ CASETA MOLINA, projecte que s'aquesta realitzant amb el romanent i que va ser impulsat 
pel Centre Excursionista Contestà. S'aquesta rehabilitant a manera de baixador, que siga un lloc de 
transite i descans no per a pernoctar. 

El Sr. Agulló diu que la Caseta Molina és un punt clau per al turisme rural, però ens falta reparar i 
condicionar les sendes i camins i netejar de fems els paratges. A la Font Roja pugen els cotxes i es cuida i 
manté entre tots. 

El Sr. President comenta que s'ha retardat la rehabilitació de la Caseta Molina per que des de Conselleria 
de Medi Ambient s'ha requerit realitzar una zona perimetral de prevenció d'incendis, i que a futur aquest 
manteniment el realitzaran les brigades del Parc Natural.  Aquest previst que en un mes estiguen les 
obres finalitzades. 

ADQUISIÓ BICICLETES ELÈCTRIQUES, també dins del romanent  s'han comprat dues bicicletes 
elèctriques per a ús del personal dels diferents Departaments o àrees: ordenances, tècnics, treballadors 
de diferents centres com el Poliesportiu, Casa Joventut, Ajuntament, Oficina Tècnica. 

S'aquesta treballant en les normes d'ús d'aquestes. 

OBRES RESTAURANT SANT CRISTÒFOL, projecte executat amb el romanent, es pretén que es tinga 
adequat i obert per a estiu després de la seua licitació. 

El Sr. Vilanova comenta que a les nits es deixen la llum encesa. 

PUNTS RECÀRREGA ELÈCTRICA, per mitjà d'una subvenció del IVACE s'aquesta realitzant la 
instal·lació d'aquests punts en l'Avinguda País València i es compta amb una subvenció de 12.000€, 
l'aposta són les energies renovables. 

El Sr. President informa que s'aquesta organitzant la visita a la planta de residus –Pedra Negra- a Xixona i 
es posarà un autobús, falta que ens confirmen les dates i el nombre de visitants. S'avisarà als membres 
de l'Agenda 21 i resta d'associacions. 

El Sr. Agulló diu que els gots reutilitzables no s'han vist en les festes, contesta el Sr. President que durant 
les festes de Moros i Cristians es van entregar els gots a les barres de festes i que durant els concerts de 
Fira Festa tots els gots eren reutilitzables i de la campanya.  

Comenta el Sr. President, que a partir d'ara tots els concerts, barres s'exigeix en el contracte que els gots 
siguen reutilitzables. 

Sent les 20.10 s'absenta Julio Andrés González. 

El Sr. Vilanova comenta que manca senyalitzar el camí de la Plana, que ve de Muro i que si contínues per 
la senda estreta et perds. Convé que es col·loque senyalització perquè s'usa molt. 

Comenta el Sr. Agulló que va estar col·laborant en aquest projecte, amb els noms dels camins i la ubicació 
dels senyals i que ja estan tots senyalitzats. 

El Sr. President diu que li ho comentarà a Marcos, regidor d'obres. 

Així mateix, comenta el Sr. President que en breu es posarà en marxa la ruta dels safaretjos, perquè s'ha 
realitzat la rehabilitació i manteniment d'aquests. 

Comenta el Sr. President, que el DVD del Reciclatge, és un document viu. Que l'empresa que projecta en 
el Altet ha demanat molts de diners per a la seua emissió i que es divulgarà a través del Teular. 

El Sr. President informa que des de la Junta Rectora del Parc Natural ens han sol·licitat propostes per a 
dur a terme i els hem indicat que es podrien escometre el manteniment i conservació dels paratges de  
Santa Bàrbara i Sant Cristòfol; retirar la planta invasora en Sant Cristòfol “Ailanthus”; Continuar amb el Pla 
de Prevenció d'Incendis al voltant de la urbanització de Gormaig així com col·locar un punt d'aigua en la 
replana del castell. 

Comenta la Sra. Carchano que això genera fem i que no ho veu molt viable. 

El Sr. Agulló diu que ja hi ha una font més a baix que s'hauria d'arreglar. 

El Sr. President diu que s'ha pensat plantar arbres en la campanya del dia de l'arbre i generar ombra. Tots 
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consideren que es tracta d'una bona idea. 

També s'ha insistit en la proposta  de ser Cocentaina una porta d'entrada al Parc Natural, comptant amb 
un centre d'interpretació d'aquest, amb tots els avantatges que ofereix l'enclavament de la Casa de la 
Joventut. Tot això suposaria un vincle entre el Parc i l'Ajuntament i veïns. 

CAMPANYA 12 MESOS 12 GESTOS, DESEMBRE Utilitzar bosses de roba a l'hora d'anar a comprar. De 
manera conjunta, amb la regidoria de Promoció econòmica i l'Associació de Comerciants i AVIVA 
promoció del valencià i medi ambient s'han realitzat 5 dissenys de bosses de roba amb refranys populars, 
que s'entregaran en els comerços el mes de desembre quan es realitzen compres. 

El Sr. Agulló pregunta quan s'homologarà la Senda Local que aquest fet i faltaria senyalitzar-ho i adequar-
ho, el Sr. President contesta que s'aquesta treballant en el condicionament de la Senda de la Pallisana per 
la zona dels fòssils amb la instal·lació d'un pont tibetà i amb la senda que connecta els dos paratges i la 
Peñeta Blanca i l'adequació de la ruta pel riu que connecta amb Alqueria. 

El Sr. Agulló pregunta per la passarel·la del la Via verda, si està aprovada, contesta el Sr. President que 
aquesta aprovada i prompte s'iniciarà la seua execució, es tracta d'una passarel·la adaptada. 

La Sra. Carchano comenta que el Parc 4.4 està molt abandonat, no hi ha xarxes a les porteries, amb 
herbes, i es tracta d'un parc que té molt ús i seria necessari fer-li un manteniment. 

 

 

 

I sense més assumptes que tractar, la Presidència conclou la sessió a les 21.00h, de la qual cosa, com a 
secretària, en done fe. 

 

 

 

EL PRESIDENT                                                                              LA SECRETÀRIA 

Juan Saül Botella Juan                       Isabel Sancho Carbonell 

Document signat  electrònicament 


