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Exp.4874/2017
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AGENDA 21 DE
COCENTAINA EL DIA 15 DE DESEMBRE DE 2017
ASSISTENTS:
President: Sr. JUAN SAÜL BOTELLA JUAN
Vocals:
Sr. ADRIAN BOTELLA JUAN (Representant del Grup PSPV-PSOE)
Sr. BERNARDO REIG PEREZ (Representant del Grup Guanyar)
Sr. RAFAEL ENGUIX RIBELLES (Representant del Grup d'Amics de la Natura)
Sr. JULIO ANDRÉS GONZALEZ (Representant Associació Voluntaris Montcabrer)
Sr. HIPÒLIT CERDÀ TORREGROSA (representant del Centre Excursionista Contestà)
Sr. VICENT AGULLÓ JORDÁ (representant de l’Associació de Veïns de Cocentaina)
Sra. PATRICIA GILABERT PIERA (Representant SOCA-RUN)
Secretària del Consell: Sra. ISABEL SANCHO CARBONELL
El President felicita VICENT AGULLÓ JORDÀ, per estar nominat a Millor Col·laborador Esportiu: per la
seua dedicació, tasca realitzada i suport amb el seu club, el Centre Excursionista Contestà, i amb
l'activitat l'Entorn a Peu de l'escola d'adults FPA Beniassent, guardó que serà lliurat en gener en la Gala
de l'Esport Contestà.
A Cocentaina, 15 de desembre de 2017, 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. VALORACIÓ II JORNADES SOSTENIBILITAT I PROPOSTA TEMÀTICA III JORNADES 2018
3. INFORMACIÓ PROJECTES 2017
4. PROPOSTA COCENTAINA PORTA D'ENTRADA A LA MARIOLA
5. CAMPANYA 12 MESOS 12 GESTOS PER A 2018
6. PROJECTE AGENDA 21 PER 2018
7. INTERVENCIONS

1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
S'aprova per unanimitat dels assistents.
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2. VALORACIÓ II JORNADES SOSTENIBILITAT I PROPOSTA TEMÀTICA III JORNADES 2018
El President valora de manera positiva aquestes segones jornades, en les quals la participació ha sigut
alta i de temàtica molt variada. També s'han vist reforçades i visibilitzades amb la presència en la seua
inauguració pel secretari autonòmic, Sr. Julià Álvaro, el director del Parc Natural, Sr. Salvador Palop, entre
altres.
En relació a la proposta temàtica per a 2018, es contínua tenint el tema central del canvi climàtic, però
sense una proposta definida per a les jornades de 2018
3. INFORMACIÓ PROJECTES 2017
El President informa que després de les II jornades de sostenibilitat s'han desenvolupat una sèrie de
projectes i idees que passa a explicar:
-Projecte de l'estació meteorològica, s'ha instal·lat a la teulada de l'IES Pare Arques, s'ha tramitat la
signatura del conveni amb AVAMET, queda l'adequació de la informació que es registra a ser visible en la
Web.
El Sr. Enguix diu que quan siguem socis d'AVAMET, que es posarà en contacte amb Rafa Ferràndiz per a
preparar les plantilles de recollida de les dades i s'enviaren a les diferents plataformes de meteorologia.
A les 19.30 s'incorpora la Sra. Patricia Gilabert Piera.
-El DVD de la campanya de reciclatge comprèn dues versions, una més llarga pensada per a divulgar
entre els col·legis, instituts i les diverses associacions i una altra versió més curta que es pretén divulgar al
Centre Cultural el Teular en les diverses ocasions que es projecte. És necessari donar difusió a aquesta
campanya. El Sr. Enguix pregunta si s'ha pujat a YOUTUBE, ja que seria interessant tenir-ho i tindria més
difusió. El Sr. President diu que ho parlarà amb el departament d'Informàtica.
-Bicicletes elèctriques: el president informa que, després de la celebració del dia sense cotxes, des de
l'empresa Up2City ens han cedit per temps limitat dues bicicletes elèctriques, però de moment no s'estan
utilitzant pels diferents departaments, ja que s'està a l'espera de signar l'acord de cessió, que encara no
s'ha revisat des de Secretaria. Es pretén fomentar el seu ús amb el personal de l'Ajuntament, des de les
diferents àrees.

-Catàleg d'arbres monumentals i singulars: durant la jornada es va realitzar la seua presentació. Ara cal
aprovar l'ordenança per a poder tenir una figura de protecció jurídica d'aquests elements vius que formen
part de la cultura paisatgística i ambiental de Cocentaina, s'enviarà per mail l'esborrany de l'Ordenança
perquè cada entitat puga aportar les consideracions que considere necessàries per a la seua aprovació
definitiva. Serà en el pròxim Consell on es presentaren les aportacions.

-Senderes locals: s'han iniciat per part de la Regidoria de Turisme, realitzant les aportacions que es
necessitaven per part de Medi Ambient. El Sr. Reig comenta que en la Comissió de Turisme es va explicar
el Pla Estratègic de Turisme, on s'incloïa la Sendera de la Palissana i la sendera del riu, com a actuacions
prioritàries.
El Sr. Enguix pregunta que com està el tema de la passarel·la. Contesta el Sr. President que la Diputació
d'Alacant i el Consorci de les Comarques Centrals estan treballant en el projecte, ara hi ha moltes
organitzacions implicades..

4. PROPOSTA COCENTAINA PORTA D'ENTRADA A LA MARIOLA

El Sr. President comenta que en l'anterior Junta Rectora del Parc Natural, Cocentaina va presentar la
seua proposta per a ser una segona porta d'entrada al Parc, que des de fa un any es porta treballant
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-Accions conjuntes amb el Parc Natural Serra de Mariola: s'han realitzat una sèrie d'accions de millora al
nostre terme de manera conjunta, com ha sigut: adequació i millora de la ruta roja del PN (senda de Santa
Bàrbara al Castell i senda de la Penyeta Blanca de Sant Cristòfol al Camí de la Costa) i a la sendera
PR37/27 accés a la Penya Banyada, consistent en la reparació i instal·lació de baranes, l'eliminació de
travessa i la correcció de processos erosius. L'ajuntament ha sufragat les despeses de material que
ascendeixen entorn de 1.500€ i el PN ha aportat la mà d'obra.
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conjuntament amb la Direcció del Parc per a concretar la proposta, conèixer els requisits per a ser-ho i les
característiques necessàries.
Comenta que s'ha proposat aquest edifici, però també cal parlar amb els treballadors que l'ocupen i veure
els tràmits necessaris des de Secretaria i Intervenció per a poder tenir un document per a la pròxima Junta
Rectora del Parc.
El Sr. President proposa als assistents si consideren una altra opció, i que se li faça arribar per a tenir-ho
en compte per a 2018.

5. CAMPANYA 12 MESOS 12 GESTOS PER 2018
Es lliura cartell de la campanya i el Sr. President explica cadascun dels mesos.
Gener: Col·laboració amb el GAN i el Centre Excursionista per a l'activitat de plantar arbres al refugi de
Les Foietes; aquesta activitat també apareixerà en la programació d'activitats anuals del Centre
excursionista. El Sr. Andrés comenta que des de la seua entitat poden pujar amb el camió bomba i
després amb poals regar els arbres al Mas de Llopis.
Febrer: El Sr. Andrés farà una xerrada, en el marc del mes de la prevenció d'incendis, al local del Centre
excursionista. També es realitzaran diferents activitats de sensibilització entre els veïns.
Març: L'hora del planeta; el President pregunta sobre els gestos que es podrien fer. El Sr. Reig proposa
baixar la intensitat a l'Av. País València, durant més temps, no solament unes hores, com a mínim una
setmana i veure els promedis d'estalvi, seria començar la setmana abans del 24 de març. De 23 h a 5 del
matí baixar la intensitat.
Sent les 20.10 s'incorpora Sr. Hipòlit Cerdà Torregrosa.
Abril: Promoure la campanya del reciclatge.
Maig: visita projecte Canyet.
Juny: difusió dels horts urbans.
Juliol: Campanya d'estalvi d'aigua. Es tenen converses amb AKI per a organitzar un taller.
Agost: Campanya per a ús de gots que es reutilitzen en les festes.
Setembre: III jornades de sostenibilitat.
Octubre: Voluntariat ambiental.

Desembre: evitar l'ús de bosses de plàstic, campanya amb els comerciants.
El Sr. Reig comenta que per al tema de l'aigua, al mes de juliol, es podria realitzar una visita a la planta
depuradora d'aigua com la de la Font de Pedra. També comenta que en el tema de les bicis elèctriques,
que es col·loquen aparcabicis al Passeig o a l'entrada de Mercadona, que s'estudie per a estar
col·locades al setembre, dins de la mobilitat.
El Sr. Agulló comenta que el vèrtex geodèsic que es troba en l'alt del Montcabrer està molt deteriorat, si es
pot fer alguna cosa. El Sr. Enguix contesta que la seua competència és de l'Institut Geogràfic. La Sra.
Gilabert diu que ara hi ha molt GPS i mitjans electrònics i tal vegada ja no té tant sentit mantenir els
vèrtexs geodèsics.
6. PROJECTE AGENDA 21 PER 2018
El Sr. President proposa que des de l'Agenda 21 es participe en el plec de la brossa. Hi ha una empresa
que ho va a redactar i quan estiga l'esborrany podem participar. Es demana a aqueixa empresa que
diagnostique les necessitats reals que té el municipi de Cocentaina, i que tinga en compte la participació
ciutadana.
Sr. Cerdà diu que l'empresa realitze una xarrada divulgativa a tot el poble, a més de la Comissió de
l'Agenda 21.
El Sr. Reig considera que és necessari que se sol·licite la participació des de l'Agenda 21, se'ls pot
demanar que facen una xarrada entorn al mes d'abril.
El Sr. President diu que el projecte a curt termini serà l'aprovació de l'ordenança d'arbres singulars i que
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Novembre: Taller amb AKI sobre eficiència de calefacció
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es remetrà per mail el seu esborrany per al seu estudi i propostes.

7. INTERVENCIONS
El Sr. Enguix pregunta per la caseta Molina.
El Sr. President contesta que la propietat és de l'Ajuntament i que el seu estat actual es troba molt
derruïda, informa que des del departament d'Urbanisme s'està treballant en la memòria de rehabilitació,
realitzant una actuació molt senzilla que ocuparia 102 m2, en forma d'U i amb un banc corregut a l'interior
de la caseta, sense més elements.

I sense més assumptes a tractar, la Presidència conclou la sessió a les 20.40, de la qual cosa,
com a secretària, en done fe.

Juan Saul Botella Juan

LA SECRETÀRIA
Isabel Sancho Carbonell
document signat electrònicament
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