Ajuntament de Cocentaina
Exp.3758/2017
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AGENDA 21 DE
COCENTAINA EL DIA 14 DE SETEMBRE DE 2017

ASSISTENTS:
President: Sr. JUAN SAÜL BOTELLA JUAN
Vocals:
Sr. FRANCISO PAYÀ ALBORS (Representant del Grup 03820-Compromís)
Sr. RAFAEL MONTANER BROTONS (Representant del Grup PSPV-PSOE)
Sr. RAFAEL ENGUIX RIBELLES (Representant del Grup d'Amics de la Natura)
Sr. HIPÒLIT CERDÀ TORREGROSA (representant del Centre Excursionista Contestà)
Sr. VICENT AGULLÓ JORDÁ (representant de l’Associació de Veïns de Cocentaina)
Secretària del Consell: Sra. ISABEL SANCHO CARBONELL
Excusa l’absència: Sr. BERNARDO REIG PÉREZ (representant del Grup Guanyar Cocentaina)
A Cocentaina, 14 de setembre de 2017, a les 19:40 hores, es 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 es
desenvolupen de la manera següent:
ORDRE DEL DIA

1. LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
2. INFORME PROGRAMA II JORNADA COCENTAINA
SOSTENIBILITAT. CANVI CLIMÀTIC I BIODIVERSITAT.

CAP

A

LA

---------------------------------------------1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
El Sr. Enguix diu que l’acta anterior no recull la seua absència que va ser comunicada i que es modifique.
S'aprova per unanimitat dels assistents.

2. INFORME PROGRAMA II JORNADA COCENTAINA CAP A LA SOSTENIBILITAT. CANVI
CLIMÀTIC I BIODIVERSITAT.
El Sr. President informa de la participació de la nova Associació de Voluntaris Montcabrer en el
Consell i que el seu representant és Julio Andrés Gonzalez i la suplent Ana Faus Arques.
El Sr. President informa del programa de les II Jornades de sostenibilitat.
El dimarts 19 de setembre, la inauguració de les Jornades comptarà amb l'assistència del
secretari autonòmic, Sr. Julià Alvaro; també ha confirmat l'assistència el director del Parc
Natural Serra de Mariola. En aquesta inauguració es lliurarà un detall a les entitats i persones
que van participar en la primera edició. En acabar la inauguració, es presentarà l'exposició “Aus
de Mariola: de pinzell i obturador” a càrrec de Pep Cantó. Aquesta exposició estarà fins a finals
d'any, si no la necessita abans l'organització.
El dimecres 20 serà la presentació del DVD de reciclatge amb el visionat de les dues versions. I
que s'han incoporat fotografies dels residus i productes que es tiren als contenidors.
El Sr. Payà comenta que hi ha un plec que diu que els contenidors s'han de netejar, i l'empresa
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és la responsable de realitzar-ho. Per part de l'Ajuntament s'ha de realitzar el seguiment segons
s'ha acordat en el Conveni. Ha d'estar l'Ajuntament darrere d'ells, que s'encarregue un tècnic,
aparellador, que faça el seguiment i verifique el que fan.
El Sr. President, diu que fins al moment no hi ha cap aportació per part de ningú per a millorar
el Conveni de gestió dels residus i és necessari treballar-ho entre tots.
El Sr. Agulló comenta que les persones que netegen s'amaguen i no netegen els contenidors.
El Sr. Payá diu que és necessari tenir una persona que vigile i després s'informe de la gestió.
Sr. President agraeix les opinions i que el dimecres s'exposen i s'informe al responsable de
Foment i als Regidors que assistisquen.
El Sr. Payà comenta que les empreses no tenen risc, ja que una vegada tenen el contracte és
quan compren els contenidors, els camions i renoven el material.
El Sr. President informa que Luciano, el tècnic de l'Ajuntament, supervisa, però tampoc no
arriba a tot.
S'informa que el divendres 22 s'ha contactat amb l'empresa Up2CITY, de bicicletes elèctriques,
per a signar un acord de cessió de dues bicicletes per a ser usades pels diferents departaments
de l'ajuntament. També Automòbils Gomis cedirà un vehicle elèctric per al cap de setmana.
El Sr. Montaner diu que aquestes accions puntuals caldria que s’informaren.
Per al dissabte 23, comenta el Sr. President que tindrà lloc a la vesprada la presentació del
Catàleg d'arbres monumentals i singulars de Cocentaina.
A les 20.10 s'absenta el Sr. Payá.
El Sr. President comenta que el mateix dia de la presentació del catàleg s'exposaran les
fotografies dels arbres que van ser exposades en la Fira de Tots Sants de 2017.
El diumenge 24 al parc del Ferrocarril serà la trobada per als participants en l'activitat de la Bici
i la via verda. És una activitat consolidada.
Per al dimarts 26, informa el Sr. President d’una xarrada informativa sobre les espècies
invasores a càrrec de la Fundació Limne, activitat que va unida amb la ruta al riu Serpis per a
veure les tortugues.
El Sr. Cerdà comenta que des del Centre Excursionista encara no se sap res de l'activitat.
Contesta el Sr. President que havia parlat amb el Sr. Ibiza per a organitzar la visita.
El Sr. Cerdà comenta que realitzar la ruta del riu Serpis caminant des del Palau, seran diverses
hores.
El Sr. President informa que per al dimecres aquesta la conferència del catedràtic Jorge Olcina.
I per al divendres l'activitat gira entorn del programa i visita dels horts urbans, en aquesta
activitat es compta amb l'experiència del tècnic de la Diputació d'Alacant que porta el programa
d'horts i de Gabriel que coordina l'activitat a l'Hort urbà l’Alcavonet. A la vesprada, es projectarà
el documental «Entre el dia i la nit no hi ha paret».
Finalitzaran les jornades amb la visita guiada pel riu Serpis.
I sense més assumptes a tractar, la Presidència conclou la sessió a les 20.30, de la qual cosa,
com a secretària, en done fe.
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