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Exp.3494/2015
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AGENDA 21 DE COCENTAINA EL
DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2015
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. JOSE LUIS VICEDO FERRE (Representant del Grup Ciudadanos Cocentaina)
Sr. VICENT AGULLÓ JORDÁ (Representant de la Associació de Veïns de Cocentaina)
Secretari/a del Consell: Sra. MARIA MILAGROS GARCÍA NAVARRO
Assisteixen com a convidats José Luís Reig Carbonell, en representació de la Societat de
Caçadors, i Manuel Pérez Gandía com a representant de la Associació de Comerç.
S'excusa a Rafael Montaner Brotons representant del grup municipal PSPV- PSOE
A Cocentaina, 24 de novembre 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 15/10/15.
2.- PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2015. PROPOSTES.
3.- INFORMACIÓ ACTUACIONS DE L’AGENDA 21.
4.- INTERVENCIONS
---------------------------------------------Abans de iniciar l'estudi i votació dels assumptes inclosos en l'ordre del dia, el president agraeix
l’assistència, i informa que ha convidat a participar a diverses associacions que en els inicis
participaven en les sessions de l’Agenda 21, perquè reprenguen novament la participació en
aquest consell.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 15/10/15.
Per unanimitat dels assistents, s’aprova l’acta de la sessió celebrada el 15 de novembre de
2015.
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Assisteix la AODL, Sra. Isabel Sancho
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2.- PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2015. PROPOSTES.
Explica el Sr. President que aquest punt ha sigut el que ha motivat que s’hagen de convocar de
manera extraordinària tots els consells de participació per tal que es conega la proposta per a
destinar la quantitat assignada en el pressupost municipal per a 2015 a pressupostos
participatius per a la creació de la partida que cal que l’Ajuntament habilite per a poder pagar
l’ajuda del programa XarxaLlibres convocat per la Conselleria.
Recorda que des del consell de Participació Ciutadana s’ha traslladat als Consells perquè, o bé
accepten la proposta, o bé en facen altres; amb el que resulte dels acords dels diferents
consells, es portarà novament al Consell de Participació Ciutadana per a decidir on es destina
la partida prevista inicialment per a pressupostos participatius.
El vicepresident explica que va assistir al Consell de Participació, i el que allí es va informar;
recorda que treballar amb pressupostos participatius comporta que entre totes les entitats es
decidisca a quin projecte o projectes es destina la quantitat assignada per a aquesta partida, bé
siga una obra, una campanya, un servei, etc.
Comenta que l’alcaldessa va explicar el motiu pel qual no havia pogut convocar-se abans el
consell de participació; també per què es proposava destinar la partida al programa
xarxallibres, perquè en cas que no es gastara, passava al romanent; també perquè no es podia
assignar romanent del pressupost de l’any passat al programa XarxaLlibres.
Allí es va acordar, continua informat, que es tractarà la proposta en els consells sectorials
abans de prendre cap acord al respecte.
El Sr. Botella reitera que els consells no han pogut constituir-se abans perquè les eleccions van
ser en maig, i després s’ha necessitat convidar novament les associacions per a formar-ne part
i constituir-se formalment; creu que a partir d’ara el funcionament serà més dinàmic i les
propostes eixiran dels consells sectorials per a ser acordades pel consell de participació.
El Sr. Vicedo diu que no és normal que l’anterior legislatura aquest consell es reunirà 2 o 3
vegades, que això no és participació.

El Sr. President recorda que són sectors i àrees diferenciades les que s’han de tractar en els
diferents consells sectorials, encara que està d’acord que en aquest tenen cabuda moltes
accions transversals.
Quan són les 19.30, s’incorpora el Sr. Bernardo Pérez.
Es dóna lectura al punt 4 del article 1 del Reglament de Règim Intern dels consells sectorials
locals, en el qual s’indica que el Consell Agenda 21 (Medi Ambient- Econòmic Agrari), és
l’òrgan consultiu de la corporació en matèria d’activitats i de projectes que es realitzen o
promoguen al municipi, relacionats amb el medi ambient, l’urbanisme, l’agricultura i
infraestructures agràries, el comerç, la promoció econòmica i de la activitat turística, les
tecnologies de la informació i les comunicacions, o en qualsevol aspecte que incidisca en
aquestos àmbits, incloent la implantació, gestió i manteniment dels serveis municipals (aigua,
clavegueram, residus, neteja viària, enllumenat, infraestructura viària).
També es recorda que les associacions que poden formar part de cada consell, segons
l’article 3, han de estar inscrites en el Registre Municipal d’associacions, i tindre la seua activitat
principal en l’àmbit de cada consell.
Comenta el representant de la Associació de Veïns que hauria de modificar-se en el reglament
el termini per a convocar les sessions, ja que li sembla molt curt, i les associacions no poden
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El Sr. Enguix reitera que amb la nova estructura dels consells sectorials i de participació i amb
tota la tramitació dels reglaments es van reunir 2 o 3 voltes; que ell ja ha manifestat que la
funció del Consell de Participació fins a la seua creació la exercia l’Agenda 21, pel seu caràcter
transversal, i perquè hauria d'haver seguit el pla d’actuació que es va consensuar i aprovar per
tots els que van treballar el projecte de creació de l’Agenda 21; també torna a mostra-se en
desacord amb el canvi de configuració dels diferents consells.
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reunir-se abans de cada convocatòria; i també que es convoque trimestralment el ple del
consell.
El Sr. Enguix diu que en el Consell de Cultura, del qual també forma part, s'ha acordat en
diverses ocasions la necessitat de modificar el reglament, tant en el sentit comentat pel Sr.
Agulló com en quant a la condició de veí per a formar part del consells, i que en el Consell de
Participació se li va dir que no es modificaria fins que no hi haguera diversos aspectes per a
modificar. També es comenta que podria aprofitar-se per a canviar-li el nom, si es considera
necessari.
Es debat sobre aquesta qüestió, apuntant el Sr. Payá que es necessari instar la modificació del
Reglament; per això, s’acorda traslladar aquesta petició a l'Alcaldessa, perquè ho propose al
Plenari.
Es recondueixen les intervencions al punt de l’ordre del dia. Explica el Sr. Enguix l’acord
adoptat al respecte pel Consell de Cultura; també el President explica l’acord adoptat en el
Consell d’Esports
Apunta el Sr. Payá, que no té cap sentit que primer es dote d'una partida per a pressupostos
participatius un pressupost que normalment s’aprova durant el primer trimestre de l'exercici; diu
que mentre es plantegen i consensuen els projectes o actuacions, ja no dóna temps a
materialitzar-ho; diu que seria més lògic que s’incorporaren els projectes o propostes abans
consensuats al pressupost, i així sempre donaria temps a executar-los.
També diu que tal com està l’actual normativa és molt normal que sempre hi haja romanent
positiu, i li sorprèn com l’equip de govern sempre espera al mes de novembre per a plantejar
els projectes i propostes.

Comenta que potser no hi haja temps per a plantejar i executar actuacions, però com a
exemple pensa que podria destinar-se a posar bancs en algunes zones de la població,
pavimentar el túnel de via, entre altres.
Es comenta algunes qüestions per a poder organitzar i plantejar amb antelació les propostes i
projectes, tant per a la partida destinada als pressupostos participatius, com dins de les
partides de cada regidoria.
També es comenta que seguint el treball que es va fer per “Adhara Gamma Estudios
Ambientales“, que es basava en una auditoria ambiental, i que va concloure en un Pla D’acció
Local amb 10 línies d’acció estratègica en el qual es descriuen els programes d’actuació,
podrien analitzar-se i consensuar alguna o algunes accions per a dur a terme en el termini que
es fixe.
Finalment, s’acorda acceptar que la proposta de destinar la partida per als pressupostos
participatius al programa “Xarxallibres”, amb el compromís de que al pròxim any es consigne el
doble en la partida.
També, per part del representant del GAN, es diu que no s’acceptarà una altra ocasió que
aquest tipus de proposta es tracte amb tanta pressa i precipitació; i també diu que no hauria
d'eixir en premsa que s’ha destinat la quantitat per a participació als llibres, perquè no és així, ja
que són les concretes circumstàncies les que han fet que es decidisca destinar els diners a
aquesta finalitat.
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Explica el representant del grup Guanyar, Bernardo Pérez, que donat la pressa amb la qual
s’ha gestat el programa XarxaLlibres, s’ha pogut conèixer i debatre sobre la quantitat prevista
per als pressupostos participatius; diu que no és la manera de fer-ho; i entén que les
circumstàncies d'aquest any han dut a aquesta situació, però comenta que una volta salvada la
urgència en la qual s'ha de decidir com es dota la partida per als llibres, cal conèixer si de cada
consell sectorial hi ha algun projecte que podria executar-se; diu que com que hi ha encara
romanent pendent d’assignació, si els consells s’hagueren pogut posar a treballar abans,
podrien haver entrat algunes propostes, perquè creu que precisament de les àrees del consell
Agenda 21 sí que complirien els requisits per poder disposar de romanent.
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El Sr. Pérez manifesta el seu acord, i diu que no ha funcionat la participació, i per això s’ha
donat aquesta circumstància.
Finalitza les intervencions el Sr. President dient que entre tots han de ser capaços de portar a
terme la participació, i el funcionament correcte dels consells sectorials, recalcant que aquest
consell té una tasca important feta, i que seguint el pla d’actuacions existent poden portar-se
accions concretes.

3.- INFORMACIÓ ACTUACIONS DE L’AGENDA 21.
Explica el President, i regidor delegat de Medi Ambient, diferents expedients que estan
gestionant-se en la regidoria; per un costat, com ja ha manifestat, l'estudi de les diferents
associacions inscrites, per tal de poder convidar-les a participar en el consell; per això està
contactant personalment amb membres i intentant recobrar la confiança per a participar en el
consell; crear dinamisme en el treball del consell, a partir del full de ruta que és el pla d’acció.
També està gestionant temes amb l'Associació de Voluntaris, principalment en el tema de la
protectora d’animals, també va a estudiar-se la modificació de l'Ordenança de Tinença
d'Animals existent; està treballant-se en l’execució del projecte per a un depòsit provisional
d’animals; també en la revisió del conveni amb la protectora d’Ibi i les noves condicions.
Respecte de la tasca del catàleg d’arbres, està donant-se-li un caràcter, a més de tècnic,
didàctic, per tal de fer actuacions amb els centres escolars i també amb la col·laboració del
centre excursionista, i també posar en valor alguna ruta turística al voltant del catàleg.
Comenta les gestions amb el representant del projecte Canyet, per tal d'ampliar les accions del
projecte amb actuacions amb els col·legis i amb la població.
Informa que el Taller d’ocupació farà actuacions forestals tant a la zona de la Boronà com en
alguna altra proposta que arriba dels veïns.

No havent més intervencions, i sense més assumptes a tractar, la Presidència conclou la sessió
a les vint hores i vint 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
Juan Saúl Botella Juan

LA SECRETÀRIA
María Milagros García Navarro
document signat electrònicament
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El Sr. Agulló insisteix en la necessitat de reparar i conservar l’aqüeducte que ja va explicar en la
sessió anterior; es comenten algunes qüestions sobre les peculiaritats geològiques del Barranc
de Garaita.

