
 
Ajuntament de Cocentaina

Exp.3039/2015

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AGENDA 21 DE COCENTAINA EL 
DIA 15 D'OCTUBRE DE 2015

ASSISTENTS:

President : Sr. JUAN SAÚL BOTELLA JUAN

Vocals: 

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

Sr. RAFAEL MONTAVA MOLINA (Representant del Grup Popular)

Sr. XAVIER ANDUIX ALCARAZ (Representant del Grup 03820-Compromís)

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

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

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

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

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

A Cocentaina,  15  de  octubre  de  2015,  a  les  19:20  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.- ELECCIÓ DE VICEPRESIDENT

2.- DESIGNACIÓ VOCAL CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

3.- FUNCIONAMENT DEL CONSELL AGENDA21

4.- PLANIFICACIÓ PROJECTES AGENDA 21

5.- VOLUNTARIAT SOCI-MEDI-AMBIENTAL

6.- INFORMACIÓ ACTUACIONS REALITZADES

7.- INTERVENCIONS 

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

Abans de iniciar l'estudi i votació dels assumptes inclosos en l'ordre del dia, el president explica 
que vol donar-li un caràcter més dinàmic i participatiu al consell, per això es posarà en contacte 
amb altres associacions relacionades amb les matèries  del  consell  perquè en formen part.  
Comenta que no sols és la matèria mediambiental la que s'ha de tindre en compte, sinó també 
l'econòmica, la turística, la de serveis, etc.

Coincideixen tots els membres en la importància que té el Consell Agenda 21, ja que envolta 
mols sectors i matèries.

Es comenta igualment que encara que siga un consell consultiu, han de ser capaços de dotar 
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de contingut les propostes i projectes, i que les reunions siguen més periòdiques.

Es comenta que s'han d'involucrar més entitats perquè encara que no siguen associacions 
s'impliquen per a estar en el consell, i per això és necessari captar persones amb inquietuds 
dins de la corresponent entitat o associació.

El Sr. Enguix manifesta que en l'estructura que s'ha donat a la participació i als consells, s'ha 
posat  per  damunt  al  Consell  de  Participació  Ciutadana,  i  diu  que  mai  ha  estat  conforme 
d'aquesta  concepció,  perquè  des  de  la  seua  aprovació  l'Agenda  21  tenia  una  concepció 
transversal  de  tots  els  altres  sectors,  que  ara  pareix  que  no  té.  Comenta  que  en  l'última 
regulació han quedat fora els col·legis entre altres,  i  creu que l'àmbit  educatiu ha de estar  
present en totes les iniciatives de l'Agenda 21.

Incideix el president, que és necessari treballar en tots els projectes que es considere, per a 
després traslladar-los al consells de Participació Ciutadana o al corresponent òrgan municipal.

Coincideixen que ha de prioritzar-se en la divulgació del objecte i contingut de l'Agenda 21, per  
a aconseguir la implicació necessària d'altres col·lectius.

1.- ELECCIÓ DE VICEPRESIDENT

Es comenta que els dos càrrecs que han de resultar designats, han de correspondre en els 
membres  de les  dos  úniques  associacions  presents,  encara que poden modificar-se en  el 
moment en que hi haja major participació per part d'altres associacions o col·lectius.

Després  de  comentar  alguns  assumptes,  per  unanimitat,  resulta  elegit  el  representant  de 
l'Associació Grup d'Amics de la Natura RAFAEL ENGUIX RIBELLES com a vicepresident, que 
accepta el càrrec i diu que quan formen part més entitats es torne a elegir.

Agraeix  el  president  la  disposició,  incidint  en  el  fet  que  el  seu  objectiu  és  maximitzar  la 
participació de tots el col·lectius que vulguen formar part, però que resulta necessari començar  
a funcionar ja en tots els consells sectorials i en el de participació ciutadana.

2.-  DESIGNACIÓ  DE  VOCAL  EN  EL  CONSELL  DE  PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA

Per unanimitat dels assistents es designa el  representant de l'Associació de Veïns VICENT 
AGULLÓ JORDÁ, vocal del Consell Agenda 21 en el Consell de Participació Ciutadana, que 
accepta  el  càrrec  i  que  també  diu  que  en  haver  més  membres  del  consell,  es  propose 
novament la designació.

3.- FUNCIONAMENT DEL CONSELL AGENDA 21

Encara que ja s'ha comentat i argumentat a l'inici de la sessió, el Sr. Botella incideix que s'ha de 
potenciar  la  implicació  de  les  associacions  en  el  consell,  que  es  convidarà  a  tots  els 
representants de associacions o col·lectius relacionats amb l'activitat del consell a assistir a les 
sessions;  que  s'han  de  fixar  com  a  objectiu  ampliar  el  nombre  de  vocals,  dinamitzar  el 
funcionament  que  ve  marcat  en  el  reglament  intern  que  es  comú per  a  tots  els  consells 
sectorials, i promocionar la participació pública en l'àmbit del consell.

Per part d'alguns membres es demana que es facilite còpia del Reglament de Règim Intern dels  
Consells i el Reglament de Participació Ciutadana. S'indica que es passarà un correu amb els 
reglaments.
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4.- PLANIFICACIÓ DE PROJECTES AGENDA 21

El Sr. Anduix creu que s'han de tractar temes i projectes concrets que comporten un canvi de 
model cap a la sostenibilitat, per això considera fonamental el canvi en els hàbits; apunta com a 
exemple concret i que podria ser objecte d'estudi i debat per part d'aquest consell, el problema 
que hi ha quant a la recollida selectiva de la brossa, les queixes que contínuament hi ha sobre 
els  contenidors  i  la  brossa que s'acumula;  creu que seria  necessari  estudiar  la  possibilitat 
d'instal·lar un altre tipus de contenidor, encara que no fora possible en tot el nucli urbà, però 
que hauria de començar a pensar-se en un canvi de model. Es comenten varies qüestions  
sobre el tema apuntat pel representant del grup Col·lectiu 03820- Compromís.

Comenta  també  que  els  plantejaments  han  de  ser  pragmàtics,  i  tindre  com a  objectiu  la  
sostenibilitat.

El  Sr. Montaner diu que cal  concretar  i  prioritzar  les actuacions, i  fer  que les reunions del  
consell  siguen productives, i que es seguisca una metodologia de treball amb uns objectius 
concrets i unes accions viables.

El Sr. Pérez comenta que hauria de partir-se del catàleg d'actuacions que es van concloure en 
l'estudi de l'Agenda 21, per això s'acorda recolpilar el document per a tindre una primera llista  
d'actuacions.

5.- VOLUNTARIAT SOCI-MEDI-AMBIENTAL

Explica  el  Sr.  President  que  s'ha  plantejat  una  iniciativa  en  matèria  de  voluntariat  per  a 
encarregar-se dels animals abandonats, en coordinació amb la protectora, però que creu que 
pot  ser  l'inici  d'una  plataforma  de  voluntariat  que  s'estenga  per  a  més  funcions  i  àmbits. 
Comenta que els  ha demanat que formalitzen la seua iniciativa,  i  es constituïsquen com a 
associació per a poder formalitzar les propostes i actuacions i poder recolzar-les.

Es comenten diverses qüestions, coincidint tots els membres de la importància del voluntariat, i  
que l'ajuntament ha de potenciar.

6.- INFORMACIÓ ACTUACIONS REALITZADES

El Sr. President informa que per mitjà d'un programa del salari jove està treballant-se en la 
confecció del catàleg d'arbres documentals i la seua regulació.

També que ja s'ha resolt favorablement la regularització de l'àrea d'acampada i els “paellers” de 
l'àrea recreativa de Sant Cristòfol; diu que ara es treballarà en la regulació de l'ús d'acampada 
a  través  d'una  ordenança  o  altre  instrument;  comenta  el  Sr.  Enguix  que  s'adrecen  als 
responsables de l'àrea d'acampada del Parc de la Font Roja, perquè funciona molt bé.

Explica que s'ha iniciat amb el Centre Excursionista una actuació per a recuperar els senders 
locals; diu que es començarà per la senda de la Palisana; recalca la importància que té la 
recuperació  d'aquests  senders.  Es  comenten  diverses  qüestions  sobre  la  protecció  dels 
senders i les vies pecuàries; apunta el Sr. Anduix que l'ajuntament disposa d'un projecte per a  
la recuperació del sender de Santa Bàrbara, que podria estudiar-se i plantejar la seua execució  
per fases; també diu que és important acabar les actuacions iniciades a la zona del riu; el Sr. 
Agulló comenta que podria també plantejar-se la recuperació i la catalogació dels aqüeductes 
existents, ja que alguns han passat desapercebuts.

També es comenta que cal reparar diferents parts de la font de Llopis, que hauria de netejar-se 
i reparar el “bassonet”.

Per part del president s'apunta la necessitat de promoure algunes campanyes informatives, 
dins de l'àrea, com puga ser en matèria de reciclatge, estalvi energètic, xips dels gossos, etc.

El Sr. Anduix proposa que per a poder impulsar i promocionar de nou l'Agenda 21, es faça un 
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programa en la ràdio i  en la revista local  per a explicar l'origen, contingut  i  accions. El  Sr. 
Botella diu que ja ho havia pensat, però creu que primer s'ha d'implicar les associacions.

Finalment, el Sr. Enguix, proposa, com ja es va fer en el consell de cultura  fa temps, que es 
modifique  dels  reglaments  el  requisit  de  veïnat  respecte  dels  vocals  proposats  per  les 
associacions  per  a  formar part  dels  consells  sectorials;  es  comenten diverses qüestions  al  
respecte, acordant-se elevar la petició a l'òrgan corresponent per a modificar els reglaments en 
aquest sentit.

No havent més intervencions, i sense més assumptes a tractar, la Presidència conclou la sessió 
a les 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 Saúl Botella Juan María Milagros García Navarro

document signat electrònicament
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