
 
Ajuntament de Cocentaina

Exp.4655/2016

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AGENDA 21 DE COCENTAINA EL 
DIA 4 D'ABRIL DE 2017

ASSISTENTS:

President: Sr. JUAN SAUL BOTELLA JUAN

Vocals: 

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

Sr. RAFAEL MONTAVA MOLINA (Representant del Grup Popular)

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

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

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

Sr. JORDI VAÑÓ GUERRA (Representant de la Associació de Comerç de Cocentaina)

Secretària del Consell: Sra. ISABEL SANCHO CARBONELL

A Cocentaina, 4 d’abril de 2017, a les 19:15 hores, es reuneixen a la SALA DE SESSIONS, 
sota la Presidència indicada, els membres de l’AGENDA 21 abans relacionats.

Assisteix com a públic: Adrian Botella Juan.

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  es 
desenvolupen de la manera següent: 

ORDRE DEL DIA

1. LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

2.  NOMENAMENT DE REPRESENTANT EN CONSELL DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA

3. INFORMACIÓ CAMPANYA “12 MESOS 12 GESTOS 2017”

4. PROJECTE VÍDEO RESIDUS

5. PROPOSTA PROJECTES A DESENVOLUPAR EN 2017

6.  PROPOSTA  TEMÀTICA  “II  JORNADES  COCENTAINA  CAP  A  LA 
SOSTENIBILITAT”

7. INFORMACIÓ ESTACIÓ METEOROLÒGICA

8. INFORMACIÓ SITUACIÓ HORTS URBANS ECOLÒGICS

9. INTERVENCIONS

----------------------------------------------

Abans d'iniciar la sessió, per part del president s'informa que la nova secretària del Consell serà 
Isabel Sancho Carbonell, designació aprovada en resolució del 23/02/2017.
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1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR

El Sr. Enguix apunta que en l'acta anterior, en el punt n. 8, el nom correcte és AVAMET.

Sotmesa a votació, s'aprova per unanimitat dels assistents.

2.NOMENAMENT DE REPRESENTANT EN EL CONSELL DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA

Per unanimitat dels assistents es designa com a representant de l'Associació del Comerç de 
Cocentaina JORDI VAÑÓ GUERRA, vocal del Consell Agenda 21 en el Consell de Participació 
Ciutadana, que accepta el càrrec.

S'incorpora el Sr. Francisco Payà a les 19:20 h.

3. INFORMACIÓ DE LA CAMPANYA “12 MESOS 12 GESTOS”

El president informa de la Campanya i les accions que es realitzen en els quatre mesos. En el  
mes de gener es va realitzar la campanya de repoblació, en col·laboració amb el GAN, Centre 
Excursionista Contestà,  voluntariat  ambiental  –camins de ferradura- i  la Cooperativa,  es va 
realitzar prèviament una reunió per a coordinar l'activitat i amb els col·legis i l’institut es van  
realitzar xarrades.

El president indica que l'assistència ha sigut escassa, al voltant de 34 participants, que falta 
més implicació dels col·legis. Als col·legis, l’alumnat mostra interès de participar, però després 
no ho fan.

El Sr. Enguix diu que el dissabte és un dia que els xiquets tenen molta activitat, que seria millor  
realitzar l'activitat en diumenge, i que es tinga en compte per als pròxims anys.

El president proposa per al pròxim any repoblar l'entorn del Refugi, enguany s'han plantat al  
voltant de 300 arbres i es van regar amb la cisterna d'aigua de la Cooperativa.

S'informa per part del president del gest del mes de febrer, amb l'elaboració d'un tríptic sobre 
les recomanacions del Pla Local d'Incendis, que ha sigut confeccionat per David Belda, es va 
presentar en la Casa de la Joventut, i va tenir gran presència de veïns del camí de la Boronada.  
En la presentació,  es van arreplegar moltes intervencions que després es van traslladar  al 
director del Parc de la Mariola, Sr. Salvador Palop.

Durant el mes de març, “desconnectar els aparells elèctrics” i la participació en la Campanya 
–L'hora del planeta-, col·laborant en l'apagat de focus del castell i mitja fase de l'enllumenat del  
Passeig del Comtat i Av. País Valencià. També en el II Trail Fira de Tots Sants, s'ha col·laborat  
en la promoció d'aquest gest i des d'AKI s'han regalat 200 bombetes LED, que s'han incorporat  
en la bossa dels corredors. Des de la direcció d'AKI, se'ns ha plantejat la possibilitat de poder 
col·laborar en altres gestos amb la realització de tallers.

El mes d'abril correspon al reciclatge, amb la promoció de cada setmana un contenidor, amb 
falques en la ràdio que informen de l'ús de cada contenidor. Així mateix, s'ha realitzat el vídeo 
del reciclatge, en el qual han participat Vicent, Sara, Toni Barceló, Isabel i el mateix president, 
sempre amb el guió que va presentar Hipòlit Cerdà. Es realitzaran dos vídeos: un de curt amb 
frases impactants que es projectaria al Centre Cultural El Teular i cinemes l’Altet a l'inici de 
cada acte i/o pel·lícula, i un altre més llarg per a portar-lo als col·legis i a l’institut.

El Sr. Enguix apunta que també es pot pujar a Youtube.

El Sr. President diu que Sara està preparant xarrades per als col·legis, i que el DVD encara no  
està finalitzat.

El Sr. Montava pregunta, si eixiran imatges de la planta de Xixona.
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Respon el president que en el vídeo eixirà tot el viatge, encara que és complicat filmar dins de 
la planta. Es té previst realitzar un viatge a la planta de Xixona per a conèixer tot el procés de 
reciclatge.

Per al mes de maig, informa el president que es tracta de la biodiversitat i estan parlant amb  
Àlvar Seguí que informa que s'ha deixat el Projecte Canyet, es pensava que ho assumiria la 
Regidoria de Medi ambient de l'Ajuntament d'Alcoi, però de moment no hi ha notícies. Es faran 
reunions amb altres ajuntaments per a veure què es pot fer i com gestionar-se.

El Sr. Enguix diu que aquesta última setmana Àlvar estava parlant amb la Conselleria i estava  
optimista.

El Sr. Montava pregunta si l'horari per a tirar les bosses de brossa es troba als contenidors, i si  
també apareix als contenidors de l'extraradi,  ja que es veuen cotxes que tiren la brossa al 
migdia. I igual que els veïns de les casetes tiren la brossa a qualsevol hora.

El Sr. President manifesta que hi ha un horari que s'ha de complir.

El Sr. Montava diu que els semàfors són una contaminació inútil, com els semàfors del parc de 
bombers.

El  Sr.  Enguix  diu  que s'hauria  de tornar  a  dir  a  la Conselleria  de Foment,  fa  anys  ja  van 
contestar que es tractava d'una via ràpida.

El Sr. Montava diu que des de Cocentaina a Muro hi ha 3 semàfors, que se sol·licite la retirada , 
que no costa diners.

El president comenta que es tracta d'una actuació que ha de ser planificada, es pren nota i farà  
la consulta.

4. PROJECTE DE VÍDEO DE RESIDUS

El president diu que ja s'ha comentat anteriorment que per a finals d'abril o principis de maig 
estarà finalitzat, i que hi ha una comissió de treball. No obstant això, es poden incorporar frases 
impactants. La campanya es denomina “reciclar és crear”, i es realitza amb una productora del  
Campello que ha treballat en altres campanyes per a Foment.

5. PROPOSTA DE PROJECTES A DESENVOLUPAR EN 2017

Explica el president que des del Consell de Participació Ciutadana s'han requerit uns informes 
que  afecten  la  Regidoria  de  Medi  ambient.  Un  projecte  dels  presentats  correspon  a  la 
rehabilitació de la senda de Santa Bàrbara al castell, i és un dels projectes que es va comentar 
en la reunió mantinguda amb Salvador Palop; des de la Direcció del Parc es va informar que no 
disposen de recursos, encara que sí de brigades, i que l'ajuntament podria posar el material per 
a l'arranjament de la senda.

Comenta  el  Sr.  Enguix  que  inicialment  el  Parc  Natural  Serra  de  Mariola  disposava  de  8 
persones, i en aquests moments només en queden 3 per als dos Parcs Naturals. El problema 
dels Parcs són les retallades, ja que de 4 monitors ara només en queda 1 i un altre és guia.

Informa el president de la reunió mantinguda amb el director del Parc, reunió convocada pel  
director, que manifesta que no es disposa de recursos econòmics per a afrontar tot el treball, sí 
que  se  li  diu  la  importància  de  les  idees  (com  reparar  fonts,  solsides,  tallar  arbres,  les 
inquietuds  dels  veïns  del  camí  de la  Boronada),  el  director  es  va  comprometre  a  posar  a  
disposició el personal que explica el Parc.

Explica en relació al projecte de manteniment de la Senda de Santa Bàrbara, en l'informe que 
cal elaborar, s'indicarà que la senda és competència del Parc Natural el seu condicionament.

El Sr. Montava diu que la senda es troba destrossada per l'aigua.
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Explica  el  Sr.  Enguix  que el  pitjor  són les  bicicletes,  que fomenten els  solcs,  i  s'agreuja  i 
deteriora el ferm, que segons la normativa està prohibit a les bicicletes anar per les sendes, 
només estan autoritzades per les pistes de 3 metres, i no obstant això es colen per on volen. 
Passaven pel Mas de Llopis, a la zona de reserva integral, es genera molta erosió i clots.

El Sr. Montava suggereix que es comunique la situació al Club BTT

Comenta el president que tal vegada no siguen ells. Es va parlar amb el director del Parc de fer  
una campanya informativa amb totes les restriccions del Parc Natural.

El president informa que s'ha presentat un altre projecte de participació, per a adequar l'entorn  
de la “Font dels Frares”.

El Sr. Agulló diu que només es necessita neteja.

Per la seua banda, el Sr. Enguix diu que falta saber si la “Font dels Frares” té accés públic a 
l'aigua, un altre cas és que siga privada.

El Sr. Payà pregunta si s'ha fet alguna cosa amb el tema dels enderrocs, que es va dir que es 
traslladaria a la Mancomunitat.

Contesta el president que es parle amb Mariona i la Mancomunitat, i que ho tindrien en compte.

El Sr. Payà comenta que, mentrestant, on aboca l'Ajuntament i els privats els seus enderrocs. 
Si vaig a l'Ecoparc, a la segona vegada ja no ho puc tirar, llavors com a particular, on puc  
tirar-los?,  quina  solució  dóna  l'Ajuntament  als  veïns,  ho  tiren  a  un  camp  i  va  generant  
problemes?

El Sr. Agulló diu que durant el boom de la construcció es tirava en qualsevol lloc.

Proposa  el  Sr.  Payà  que  mentrestant  es  tramita  la  solució  amb  la  Mancomunitat  que 
l'Ajuntament diga què es pot fer amb els enderrocs, si no hi ha un lloc per a gestionar-ho.

El  Sr.  Enguix  diu  que  va  haver-hi  un  projecte  de  parc  comarcal,  es  proposava  omplir  de 
sediments la pedrera de Botella, però es prohibia per ser una activitat al Parc Natural, i es va  
quedar en l'aire. Es tracta d'un projecte interessant, es van estar veient altres experiències,  
generadores d'ocupació.

Comenta  el  Sr.  President  que  aqueixa  planta  seriosa  beneficiosa  per  a  tots  i  que  la 
Mancomunitat és sabedora.

Pregunta el Sr. Payà per la cooperació internacional.

Comenta el president, que es va plantejar en la partida de pressupostos i es va quedar en un 
tema social i es va incorporar dins de Benestar Social. No va aparèixer com s'havia proposat,  
d'aportar un 0,7 o 0,1. Es va plantejar treballar sobre un projecte concret, com aportar llibres.

Insisteix el Sr. Payà que se li pregunte al Sr. Castelló què ha succeït en aquesta qüestió i que 
s'informe de la solució als enderrocs com l'aportació a la cooperació.

El president diu que si es veu algun projecte interessant, que es propose i es gestione des 
d'una mesa de treball.

El Sr. Payà comenta que l'Ajuntament amb els projectes sí que col·labora amb altres entitats  
per  a recuperar fonts, com han fet  els caçadors, però s'ha d’arribar a convenis amb altres  
entitats perquè puguen col·laborar.

Comenta el president que es poden planificar les accions.

Diu el Sr. Agulló que en les entitats existeixen voluntaris, però falta aportar els materials.

Comenta el  president que el  contacte amb les associacions és directe i  estan informats, la 
iniciativa és de les entitats, com els caçadors.

Proposa el Sr. Payà que el president es reunisca amb les entitats i de manera conjunta es 
planifiquen les activitats.
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El president contesta que així és com es treballa, en el cas de la Via Verda s'ha treballat amb 
les entitats i s'ha acordat el seu traçat per la zona urbana, és necessari marcar les prioritats. 
Per exemple: recuperació de fonts, séquies...

Comenta el  Sr. Payà que no és necessari fer tantes coses, el  millor és fer actuacions més 
xicotetes i planificades amb les entitats, de manera puntual dues o tres actuacions a l'any.

Comenta el Sr. Agulló que els camins ja estan.

Diu el president que falta el dossier del que es necessita realitzar.

Pregunta el Sr. Payà si l'Ajuntament té una partida per a treballar aquests projectes

Contesta el president que l'Ajuntament no en té, però la Mancomunitat sí que té una partida. 

El president informa que realitzarà reunions amb el Club de Caçadors, el Centre Excursionista i 
el Grup Amics de la Natura per a planificar les actuacions.

6.  PROPOSTA  TEMÀTICA  “II  JORNADES  COCENTAINA  CAP  A  la 
SOSTENIBILITAT”

El president proposa continuar amb la temàtica del canvi climàtic o si es proposa un altre tema  
per a anar preparant entre tots una programació. La temàtica s'ha de plantejar des del Consell.  
Amb el canvi climàtic coincidim tots.

El  Sr.  Montaner  apunta  que  es  pot  rescatar  el  tema de l'Agenda 21,  la  metodologia,  què 
significa l'Agenda 21.

El president comenta que un dels objectius és recuperar l'Agenda 21 escolar.

El Sr. Enguix diu que al col·legi del Bosco es va contituir i encara contínua i funciona, però  
desconeix en quin punt es troba. A les ciutats que ho van llançar sí que s'està funcionant.

Poposa  el  Sr.  Montaner  conèixer  casos  de  bones  pràctiques  d'altres  ciutats  i  que  encara 
s’estiguen treballant.

Respon el Sr. Enguix que ho veu molt tècnic, que siguen unes jornades més divulgatives.

El president proposa enforcar-ho cap al canvi climàtic i afegir activitats.

7. INFORMACIÓ ESTACIÓ METEOROLÒGICA

El president informa que s'ha posat en contacte amb Avamet per mitjà d'un contacte del Sr. 
Enguix. Es va comunicar amb l'empresa Inforatge, que va presentar un projecte, amb l'adquisió 
de l'estació meteorològica i el tractament de dades, previsió, alertes i evolució dels fenòmens 
meteorològics en temps real.

El Sr. Enguix explica que hi ha diversos tipus d'estacions: proposa que l'Ajuntament dispose 
d'una estació pròpia que servisca com a servei als ciutadans de cara a les asseguradores i com 
a divulgació científica. Avamet està cercant poder homologar les dades. És necessari instal·lar 
una estació meteorologia bona, perquè així les dades són fiables.

Contesta el president que no solament és necessari adquirir l'estació, sinó gestionar la 
informació de les dades arreplegades.

El Sr. Enguix proposa parlar amb l'Institut Pare Arques, perquè siguen els que realitzen el 
seguiment i manteniment de dades, similar a com es fa a l'institut de Muro. Aconsella un model 
una mica millor, més gran, que el que hi ha instal·lat a Muro.

El president diu que es posarà en contacte amb l'Institut i presentarà la proposta, i realitzarà la 
compra de l'estació meteorològica.
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8. INFORMACIÓ DE LA SITUACIÓ DELS HORTS URBANS ECOLÒGICS

Informa el president que es té avançat el tema administratiu: primer és necessari donar de 
baixa els horts socials i ara es planteja el projecte d'hort urbà. Costa temps fer la baixa i donar 
d'alta el nou, ja que es necessita aprovar les bases, l’exposició, etc. Principalment, cal destacar 
que es tracta d'un projecte unànime per tots, tant dels polítics com de les associacions, hi ha 
suport per part de tots. Comenta que és necessari donar-li visibilitat i un altre aire. Diu que està 
costant tenir la figura del coordinador/a, ja que mentrestant es va tenir la subvenció de la 
Diputació, sí que hi havia coordinadors.

Diu que han estat visitant diverses parcel·les, també s'ha parlat amb la Cooperativa perquè 
informe i assessore sobre les possibilitats. Ara és el moment per a divulgar el nou programa 
entre els associats i veïns. Aquest programa disposarà de 17 parcel·les. Falta per concretar la 
parcel·la i és fonamental tenir un coordinador; s'ha sol·licitat a la Diputació una subvenció per a 
l'hort.

El Sr. Payà pregunta on es troba la parcel·la.

Contesta el president que per la partida de l’Alcavonet.

Pregunta el Sr. Agulló si es tracta de zona agrícola protegida, perquè s’hauria de tenir en 
compte i que anara protegida.

Insisteix el president que si es coneix algun particular o associació, ara és el moment per a 
animar-los a participar.

9. INTERVENCIONS

El Sr. Enguix informa al Consell, abans de presentar-ho com a moció, que Cocentaina sol·licite 
a la Generalitat el tancament i desmantellament de la Central Nuclear de Cofrents en 2021, ja 
que es troba en una zona sísmica i volcànica.

El  president  diu  que  es  registre  la  moció  i  que  s'envie  als  partits  polítics  per  a,  després,  
presentar-la en el Ple.

El president informa d'una altra moció sobre la gestió del banc de terres, per a fer un cens de 
les terres que no es treballen i paral·lelament una altra activitat de recuperació del paisatge. La  
presentaria  l'entitat  “Buscatierras”,  hauria  de  presentar-la  més  personalitzada  i  dirigida  a 
Cocentaina.

No havent-hi més intervencions, i sense més assumptes a tractar, la Presidència va concloure 
la sessió als vint-i-una hores i deu minuts del dia de la data, de la qual cosa, com a secretària,  
en done fe.

EL PRESIDENT                                                                      LA SECRETÀRIA

Juan Saul Botella Juan Isabel Sancho Carbonell

document signat electrònicament
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