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Exposa / Sol·licita
Exposa

Atès a la convocatòria per a presentar propostes al Presupostos participatius

Sol·licita

Participar amb la següent proposta: ELS NOSTRES RIUS: DOTACIÓ DE PANELLS INTERPRETATIUS ALS RIU SERPIS I PENÀGUILA, I
MILLORAR LA SEUA ACCESIBILITAT. Des de [...] proposem fer una recuperació de l’antic sender en la connexió del afluent riu
Penàguila i el riu Serpis. L’àrea proposada baixaria pel camí del Molí Cartons buscant el llits dels rius Serpis i des del Penàguila
continuar riu amunt fins pocs metres abans del creuament amb l’autovia, per trobar i visualitzar un tram amb la vegetació del bosc
de galeria. La dotació interpretativa de panells d'informació i atenció als visitant "Els nostres rius” inclourà tant els continguts per als
suports físics en els quals hauran d'instal•lar-se, com la seua producció disseny i muntatge. Així com l’accessibilitat necessària inclòs
una pasarel.la en algun punt on el pas de l’aigua ho requerisca. Des de fa prou anys aquest tram dels nostres rius és aprofitat per l’
escoles i l’institut de Cocentaina per fer un ús didàctic, i per la seua proximitat i facilitat d’accés per la població en general per acostarse al riu. Els recurs interpretatiu s'ha de convertir en una manera d'acostament entre la població i el medi natural i, per tant, de
desenvolupament sostenible. D’aquesta manera, comptaríem amb un itinerari lúdic i cultural on s’aprope i es sensibilitze la població
cap a l’espai fluvial, potenciant el coneixement ambiental dels valors naturals entre els ciutadans ja que el riu també forma part del
nostre patrimoni i així millorar la qualitat de l’espai públic i fomentar la connectivitat del territori. Els panells interpretatius o panells
d'interpretació són un tipus de panells informatius o cartells informatius especialment apropiats per oferir informació però d'una
forma interpretada, és a dir, explicant dins d'un context ( natural, històric ...) més lluny del que és merament descriptiu per arribar a
"inspirar", "captivar" i "embruixar" al visitant amb el lloc que està visitant.

Documentació addicional
(*) En virtut de l'article 28.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els
interessats podran aportar qualsevol altre document que estimin convenient
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INFORME DE VIABILITAT DE LES PROPOSTES

Rebuda la seua proposta amb NRE 629 de data 1/02 /2021 li informe que la proposta
presentada per vostè «Dotació de panells interpretatius als riu Serpis i Penáguila,
i millora accesibilitat» ha sigut valorada tècnicament com a NO VIABLE.
MOTIVACIÓ DE LA NO VIABILITAT
Aquesta proposta es recull integrada en la proposta per a executar la senda ecològica pel riu
Serpis, on s'incorpora de manera integral la proposta de panells interpretatius i accessibilitat.

En el cas de no estar d’acord amb l’informe elaborat pel tècnic especialista municipal
tindrà fins al 5 d’abril per a justificar el seu desacord, presentant-lo per registre
d’entrada a la seu electrònica o presencialment al SIC. Altrament, pot personar-se i
demanar cita amb el tècnic que signa l’informe perquè li explique el contingut i la
motivació de l’informe.
En cas de no haver-hi resposta, recorde que el silenci administratiu és negatiu en
aquest cas i que està regulat per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques.

Isabel Sancho Carbonell
ADL

Document signat digitalment

Codi Validació: 4GTCXHMSRM9KAQFFWDGYEYJDS | Verificació: https://cocentaina.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1

Isabel Sancho Carbonell ( 1 de 1 )
AEDL
Data Signatura : 25/02/2021
HASH: 7d2393b1603ce7b9ec9d324bca00205b

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

