
 
Ajuntament de Cocentaina

Exp.215/2016

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AGENDA 21 DE COCENTAINA EL 
DIA 16 DE FEBRER DE 2016

ASSISTENTS:

President : Sr. JUAN SAÚL BOTELLA JUAN

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

Vocals: 

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

Sr. BERNARDO PÉREZ PALACÍ (Representant del Grup Guanyar Cocentaina)

Sr. JAVIER VILANOVA GARCIA (Suplent del Grup Popular)

Sr. HIPÒLIT CERDÁ TORREGROSA (Representant del Centre Excursionista)

Sr. JOSÉ LUÍS REIG CARBONELL (Representant de la Societat de Caçadors))

Sra. Mª ANGELES CARCHANO GARCÍA (Representant de Respectem-nos)

Secretari/a del Consell: Sra. MARIA MILAGROS GARCÍA NAVARRO

Assisteix la AODL, Sra. Isabel Sancho 

S'excusa a Rafael Montaner Brotons representant del grup municipal PSPV- PSOE

A Cocentaina,  16  de  febrer   de  2015,  a  les  19:05  hores,  es  reuneixen  a  la  SALA DE 
SESSIONS, sota la Presidència indicada, els membres de l’Agenda 21 abans relacionats.

Atès que assisteix el quòrum suficient per a la seua 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.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 24/11/15.

2.-.FUNCIONAMENT I GESTIÓ DEL CONSELL

3.- PROJECTES: CAMPANYA “12 MESOS 12 GESTOS”

4.- NOVA ADHESIÓ MEMBRES CONSELL

5.- INTERVENCIONS 

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

.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 24/11/15.

Per unanimitat dels assistents, s’aprova l’acta de la sessió celebrada el 24 de novembre de 
2015.
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4.- NOVA ADHESIÓ MEMBRES CONSELL

Explica el Sr. President que es tractarà en primer lloc aquest punt per a donar compte de les 
noves incorporacions de membres al Consell, concretament al Club de Caza y Tiro La Moderna  
Contestana,  al  Centre  Excursionista  Contestà  i  a  Respectem-nos  associació  protectora 
d’animals i medi ambient de Cocentaina.

Dóna la benvinguda als nou membres designats per les esmentades associacions, i reitera la 
necessitat d’ampliar els membres i de participar en el consell; comenta les gestions que està 
portant a terme en altres col·lectius, que es vol aconseguir també la participació dels llauradors,  
i dels centres educatius. Diu que el més important és manifestar la voluntat i la implicació en 
l’objecte del consell per a participar encara que no siguen membres; es comenta que podrien 
traslladar-se les iniciatives als centres educatius perquè es pogueren treballar en els consells 
escolars.

S’incorpora Francisco Payá.

2.- FUNCIONAMENT I GESTIÓ DEL CONSELL

Proposa el President que s'haurien de fixar objectius del consell perquè el funcionament fóra 
productiu; que cal fixar uns punts i uns objectius de cara a proposar accions en el Consell de 
Participació.

El Sr. Cerdá proposa que sobre el Pla d’acció que en el seu dia es va fer, i que estava molt bé, 
es  concreten i  es  prioritzen les  accions;  el  president  diu que s’enviarà  als  nous  membres, 
perquè els  altres  ja  ho tenen,  per  tal  que a la  pròxima sessió porten propostes  concretes 
d’actuació.

Recorda el Sr. Enguix que quan es van triar els càrrecs, es va dir que en quan s’incorporaren 
nous membres, es tornaria a plantejar l’elecció.

També recorda el Sr. Payá que està pendent de modificació el reglament quant al requisit dels 
vocals, i també planteja que podria formar part alguna entitat encara que no tinguera la seua  
seu a Cocentaina (per exemple, els sindicats, l’associació d’empresaris, etc.). Es comenten de 
nou aquestes qüestions.

3.- PROJECTES: CAMPANYA “12 MESOS 12 GESTOS”

El  president  explica  els  objectius  del  projecte,  reparteix  un  full  informatiu,  i  detalla  en  què 
consistirà  la  primera  acció.  La  Sra.  Sancho intervé  explicant  que moltes  de les  propostes 
coincideixen amb accions del Pla d’acció; comenta que no són gestos aïllats d’un departament, 
sinó que tracten d’enfocar-se de forma transversal, implicant diferents àrees i àmbits: col·legis, 
famílies..., també s’incardinarà en les accions del Pacte d’Alcaldes.

Quant  a  la replantació d’arbres,  amb motiu del  dia de l’arbre,  diu que l’activitat  ha quedat  
ajornada, i que està previst repartir en les escoles els arbres perquè els planten els xiquets amb 
les famílies, com una mena d’adopció.

El Sr. Enguix diu que la bassa del Mas de Llopis està seca, que el GAN amb el projecte de 
Custòdia també té arbres fruiters  per  plantar.  El  Sr.  Reig  diu que s’han plantat  baix  d’una 
pinada. El Sr. Enguix explica les raons per les quals s’han plantat allí, diu que és imprescindible 
la diversitat i que es tracta que vaja renovant-se el bosc amb especies autòctones.

Comenta el regidor de medi ambient les activitats previstes pel Projecte Canyet.

El Sr. Payá diu que li sembla que es gasta molt de paper amb les campanyes divulgatives, i que 
podria aprofitar-se la ràdio municipal per a fer falques informatives; explica el Sr. Botella que ja 
s’ha concretat fer un programa en la ràdio i una pàgina en la revista: explica en què consistirà, i 
també diu que des d’algunes plataformes digitals  i  ràdios  comarcals  els  han cridat  perquè 
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explique les activitats.

El Sr. Payá diu que tot està molt bé, però incideix en la necessitat d’aprofitar la ràdio municipal i  
fer falques diàriament i contínuament, ja que li sembla més eficient que qualsevol programa que 
s’emet una vegada al mes; diu que la ràdio pública hauria de servir per a aquestes coses.

El  Sr.  Cerdà diu  que les  dues  propostes  es  poden complementar  i  conjuntament  ser  molt 
efectives.

Explica la Sra.  Sancho les activitats  previstes per  a celebrar  el  dia 19 de març “l’hora del  
planeta”; diu que transmeten la iniciativa a les persones de les seues associacions i a tots els  
àmbits  que pugen;  també comenta una altra  proposta que està  portant-se a terme amb la 
regidora  de  Festes  per  tal  que  en  els  concerts  i  la  resta  d'actes  lúdics  es  dote  de  gots 
reciclables.

També es comenta que s’iniciarà un campanya per a controlar la recollida d’excrements dels 
animalets.

El president mostra un model del catàleg d’arbres que falta maquetar; comenta el contingut, i 
diu que és un document obert, i convida a fer aportacions; comenta que les activitats escolars 
previstes, no ha donat temps a fer-se,  que es farà una exposició en la Fira;  el  Sr. Enguix  
proposa que es trasllade als col·legis per a poder muntar una unitat didàctica i es treballe a  
l’aula.

Comenta el Sr. Botella la tasca que està fent-se amb el Centre Excursionista, respecte de la  
recuperació dels senders locals.

El Sr. Payá comenta que s’han deixat les cintes identificatives respecte d’arbres que no s’han  
tallat; hauria d'investigar-se què ha passat i en tot cas llevar-les.

Comenta la Sra. Sancho la gestió efectuada en l’actuació de la zona de la Boronà, que en 
principi la Conselleria va informar que no estava ben executada, però que ja ha sigut informada  
favorablement. També explica els expedients de la zona d’acampada i els paelleres de l’àrea 
recreativa de Sant Cristòfol; comenta el Sr. Payá que li havien comentat que la fosa sèptica no 
estava en condicions.

Comenta  el  president  les  activitats  previstes  dins  del  projecte  Canyet  i  del  conveni  amb 
l’associació Limne.

També explica les activitats que està portant-se a terme amb l’associació Respectem-nos tant 
en el protocol de recollida d’animals com una nova ordenança, el depòsit provisional, el control 
de les acollonies de gats, campanyes informatives, la renovació del conveni amb la protectora,  
etc.

Informa  també  al  respecte  de  la  reactivació  del  Consorci  de  la  Via  Verda,  les  gestions 
efectuades fins ara, els membres i la tasca realitzada per Alfonso Jordà; diu que abans del 9 
d’abril cada municipi ha de tindre delimitada la proposta de traçat, diu que està estudiant-se 
conjuntament amb l’àrea de Turisme i que s’implicarà les associacions; es comenten diverses 
alternatives. El Sr. Pérez diu que ha de primar-se el traçat original, i també que cal recuperar la 
via del Xitxarra; el Sr. Vilanova considera necessari recuperar els trams que han desaparegut 
perquè s’han tallat; al voltant de les notícies sobre la construcció d'un passarel·la, diu que seria  
millor fer un túnel.

Informa el Sr. Botella que l’Ajuntament va a adherir-se a l'Associació de municipis forestals, per 
tal  d’estudiar  les  iniciatives  que  es  treballen  al  respecte  de  projectes  de  recuperació  i 
reutilització de la fusta com a mitjà de dinamització econòmica dels municipis.
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5.- INTERVENCIONS 

Proposa el representant de Guanyar que podria organitzar-se una setmana o unes jornades per 
a fer alguna activitat relacionada amb el  medi ambient; proposa que podria versar sobre la  
mobilitat aprofitant l'excursió que es fa en setembre per la via verda; es comenten diferents  
propostes; el Sr. Cerdà diu que, igual que han fet a Muro, podria contactar-se amb gent amb 
prestigi per a fer alguna xerrada o activitat; la Sra. Sancho diu que ella podria contactar amb 
gent de la universitat; quant a la data, es comenta que seria millor setembre que juny perquè 
els  escolars  no tingueren  exàmens;  el  Sr.  Enguix  diu  que com va a posar-se una  estació 
meteorològica al Mas de Llopis, podria contactar-se amb Enric Moltó; proposa també el  Sr. 
Payá que haurien de potenciar-se els productes de proximitat i de temporada.

També  el  Sr.  Pérez  diu  que  la  bassa  de  la  Boronà  s’ha  quedat  sense  aigua  i  hauria  de 
reparar-se;  també  que  s’estudie  si  l’aigua  que  hauria  d'eixir  per  la  font  de  Polisixto  s’ha 
manipulat; en el mateix sentit, proposa el Sr. Enguix que s’estudie què ha pogut passar a la font  
de les vaques pel barranc de Fontanelles.

Proposa també el  Sr. Pérez que s’estudie per als pressupostos l’adquisició per  al  personal  
municipal  que  realitza  desplaçaments  d’una  bicicleta,  per  tal  de promoure  aquest  mitjà  de 
transport  i  potenciar  els  hàbits, sempre que la gent  implicada vulga.  Es  comenta també la 
necessitat de que es potencien els passejos dels agents de la policia a peu, per tal de conèixer 
a la gent, sobretot als joves, que hauria de promoure's el tracte amb els veïns, i actuar com a  
policia de proximitat, ja que sempre es desplacen en cotxe.

Comenta  el  Sr.  Payá  que  també  és  un  objectiu  de  l’Agenda  21  promoure  la  cooperació 
internacional, i que hi ha una associació local “El cedre” que està portant a terme un projecte 
per fer una biblioteca i potenciar l’animació lectora en un poble del Marroc.

No havent-hi més intervencions, i sense més assumptes a tractar, la Presidència conclou la 
sessió a les vint-i-una hores i quinze minuts del dia de la data, agraint la predisposició de tots  
els membres i emplaçant-los perquè en la pròxima sessió, que ja serà el pròxim any, es porten 
propostes concretes per a treballar-les, de la qual cosa, com a secretària, en done fe.

EL PRESIDENT                                                                      LA SECRETÀRIA

Juan Saúl Botella Juan María Milagros García Navarro

document signat electrònicament
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