
 
Ajuntament de Cocentaina

Exp. 2454/2018

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AGENDA 21 DE COCENTAINA EL 
DIA 26 DE JUNY DE 2018

ASSISTENTS:

President: Sr. JUAN SAÜL BOTELLA JUAN

Vocals: 

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

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

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

Sr. BERNARDO PEREZ PALACI (Representant del Grup Guanyar)

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

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

Secretària del Consell: Sra. ISABEL SANCHO CARBONELL

A Cocentaina, 26 de juny de 2018, a les 19:10hores, 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. III JORNADA SOSTENIBILITAT

3. PROJECTES

4. INTERVENCIONS

1.APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
S'aprova per unanimitat dels assistents.

2. III JORNADA SOSTENIBILITAT
El Sr. President informa que la temàtica proposta per a les jornades serà; eficiència energètica i 
turisme ambiental.
Per a la inauguració es comptarà amb la presència de Salvador Palop i es convidarà al nou 
Secretari Autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic, Francisco Javier Quesada Ferre, prega 
que si es té algun suggeriment o proposta per a les Jornades, durant el mes de Juliol es 
contacte amb l'ADL.
Entre les línies a tractar en les jornades aquesta l'eficiència energètica i el turisme. En la 
setmana de l'eficiència energètica, és proposar exposar els resultats del Programa PAES (Pla 
d'Acció d'Energia Sostenible)), veure en la Indústria, des d'AITEX, que s'está realitzant i 
aplicant. Quant a Turisme sostenible, conéixer els projectes que es desenvolupen i apliquen a 
la nostra comarca i unes altres que puguen vindre d'altres destinacions.
El Sr. Pérez, proposa tindre contacte amb l'Associació de Cicloturisme, perquè tenen elaborat 
un treball sobre l'impacte del cicloturisme i podrien donar-nos una visió de la situació actual.
Sr. Payà comenta que fa més de 15 anys que es parla de la via verda i aquesta es troba molt 
estropejada, considera que cal realitzar xicotetes actuacions de manteniment al llarg de tot 

 



 
Ajuntament de Cocentaina

l'any.
El Sr. Pérez, comenta que amb el romanent es pretén formigonar els trams del tunel.
El Sr. President comenta que es té elaborat el projecte per a realitzar la passarel·la en el tram 
de via verd que afecta el ramal de l'A3, i que esta veient diverses línies de subvencions per a 
acollir-se.
Comenta el Sr. Pérez, que hi ha accions que serien barates, com una senyalització de la via 
verda, unes 3 senyals d'indicació cap a Gandia i cap a Alcoi.
Contesta el Sr. President, que s'han esperat a realitzar el projecte de manera conjunta i utilitzar 
la mateixa senyalització en tot el traçat de la via verda.
Comenta el Sr. Pérez, que aquesta en marxa el projecte Eurovelo, una ruta que des de centre 
Europa connecta amb Tarifa i segurament es col·locarà senyalització nova.
El Sr. President, proposa quedar la primera setmana de setembre per a tindre una reunió 
informal i comentar el programa de les III jornades de sostenibilitat.
3. PROJECTES
El Sr. President, procedeix a comentar els diferents projectes:
a) Rehabilitació Caseta Molina. Per a la rehabilitació i condicionament, pendent dels 
pressupostos, fins al moment s'ha remés a Conselleria de Medi Ambient per a la seua 
aprovació, ens van enviar requeriment per a presentar el pla de prevenció d'incendis. Es va 
contactar amb David Belda per a preparar el Pla i les actuacions a desenvolupar i remetre a la 
Conselleria. A la rehabilitació s'uneix el Pla de Prevenció d'incendis, s'estima una inversió 
entorn dels 22.000 € que es podrien finançar amb el romanent. 
b) Reunió Junta Rectora del Parc Natural Serra de Mariola. En l'última reunió que es va 
realitzar a Cocentaina, es va presentar un document motivant la proposta per a crear a 
Cocentaina una porta d'entrada al Parc Natural Serra Mariola i Paisatge Protegit del Riu Serpis, 
ser una subseu, perquè a Banyeres de Mariola es troba l'Entrada i centre d'interpretació.
Ens hem marcat com objectiu ser subseu i presentar-se la candidatura en les III Jornades de 
sostenibilitat i es puga formalitzar.
c) Campanya 12 mesos 12 gestos. Durant el mes de maig, es va realitzar una visita al 
projecte Canyet, van anar 17 persones les que ho van visitar, commemorant el dia de la 
biodiversitat, seria necessari donar-li major visibilitat.
Des de l'Ajuntament d'Alcoi s'encarreguen del manteniment de les instal·lacions del proveïment 
de menjar als voltors, amb la signatura d'acords amb carnisseries i altres entitats. Per a la 
realització de les visites guiades, es tramita per mitjà de l'empresa Arrels, autoritzada per 
l'Ajuntament.
Comenta el Sr. Enguix, que en l'actualitat hi ha un Conveni, que li dóna continuïtat al “projecte 
Canyet” encara que s'ha passat per moments més delicats.
Durant el mes de Juny, s'ha commemorat el dia mundial del Medi Ambient, s'ha dedicat aquest 
mes a difondre l'experiència del Projecte d'Hort Urbà L´Alcavonet. Es va realitzar una jornada 
de portes obertes, en la qual van participar 19 persones i asi mateix, durant aquest mes des de 
la F.P.A. Beniassent uns 40 alumnes van visitar els horts igual que 80 alumnes del Col·legi Real 
Blanc, amb els seus professors van visitar l'experiència.
Per a aquest dijous 28 s'ha organitzat la presentació de la Xarxa agroecològica, en el Centre 
Social Real Blanc, a partir de les 19.30 h. 
I el 29, al matí s'ha organitzat la visita als horts per part dels polítics i tècnics de l'Ajuntament, 
perquè puguen veure i conéixer el projecte i la seua situació actual.
Durant el mes de Juliol, el gest tracta de promoure l'ús racional de l'aigua.
Per al mes d'agost, ens centrarem en l'ús de gots reutilitzables, s'ha contactat amb FCC, amb 
la Regidoria de Festes i els Pubs, per a promoure durant els dies de festes de Moros i Cristians 
l'ús de gots reutilitzables amb informació de la campanya 12 mesos 12 gestos.
El Sr. Enguix manifesta la seua preocupació per l'alta temperatura que presenta l'aigua freda de 
l'aixeta, perquè l'ha mesurada i reflecteix 28°, aquesta situació és necessari que es revise 
perquè es pot presentar un problema de salut, probablement és un problema d'aïllament del 
depòsit.
d) Adquisició bicicletes elèctrics. Es té la intenció de comprar amb el romanent dues 
bicicletes elèctrics, per a ús dels diferents departaments i personal de l'ajuntament.
El Sr. Enguix, comenta que els cartells que s'han instal·lat per a senyalitzar els camins, 

 



 
Ajuntament de Cocentaina

presenten molts errors ortogràfics, s'han col·locat de manera molt ràpida, i tenen poca base i 
cauen. Diu que és tendrien que revisar els cartells i la seua ubicació.
Sent les 20:20 h   s'absenta el Sr. Montaner.
e) Paellers Sant Cristòfol. Des del dia 1 de juny es troben oberts els paellers, fins que des 
d'emergències es dicte nivell 3 d'alerta i es tancaren per la policia.
Quant al Restaurant de Sant Cristòfol, s'ha licitat l'obra de reforma.
Comenta el Sr. Payà, que seria interessant disposar en la Web municipal d'un enllaç que 
connecte amb el centre d'emergències de la Generalitat i conéixer el nivell d'alerta.

4. INTERVENCIONS
El Sr. Pérez comenta la necessitat d'instal·lar aparcabicis en alguns punts determinats del 
Passeig, igual que a l'Ajuntament i altres punts propers als supermercats.
El Sr. President comenta que va estar parlant amb el Departament d'obres i que ho tornarà a 
reprendre. Revisant la ubicació i instal·lació dels aparcabicis.
Sent les 20.16 h s'absenta el Sr. Vicedo.
El Sr. Enguix, comenta que en un tram del riu Penàguila (en el reg de Calandra) el riu baixa 
d'una banda i per una altra no, perquè han tallat el pas de l'aigua col·locant arena i fent un 
camí, que s'ha posat en avís a la Confederació Hidrogràfica.
Si mateix, diu el Sr. Enguix, que hi ha un tancament amb cadenat en l'entredós del Moli 
Correches, que es tracta d'un espai public, i també s'ha comunicat a la Confederació.
Comenta, el Sr. Enguix que en la Font del Mas de LLOPIS, han observat que s'ix l'aigua i des 
del GAN, es farà una sol·licitud al Parc Natural per a la seua rehabilitació.
D'altra banda, informa el Sr. Enguix que ha contactat amb SEU Birdlife, per a instal·lar una 
exposició d'aus migratòries en l'Institut de Muro, però que també podem mostrar-la.
El Sr. President diu que comentarà aquesta proposta amb el Tècnic de joventut per a veure la 
disponibilitat i exposar-la a la Casa de la Joventut, fins a les III Jornades de sostenibilitat.
El Sr. Payà, comenta que la Casa de la Joventut, no és un edifici sostenible i sol·licita que es 
puga corregir i crear un edifici més eficient.
Contesta el Sr. President, que estan treballant en això i que es vol canviar les finestres.

I sense més assumptes a tractar, la Presidència conclou la sessió als 20.30 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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