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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AGENDA 21 DE COCENTAINA EL
DIA 20 DE DESEMBRE DE 2016
ASSISTENTS:
President: Sr. JUAN SAÚL BOTELLA JUAN
Vicepresident: Sr. RAFAEL ENGUIX RIBELLES
Vocals:
Sr. FRANCISCO PAYÀ ALBORS (Representant del Grup 03820-Compromís)
Sr. BERNARDO PÉREZ PALACÍ (Representant del Grup Guanyar Cocentaina)
Sr. HIPÒLIT CERDÁ TORREGROSA (Representant del Centre Excursionista)
Sra ELVIRA BERNABEU PASCUAL (Representant suplent de la Associació de Veïns)
Sra PATRICIA GILABERT PIERA (Representant de SOCA-RUN)
Sr. JORDI VAÑÓ GUERRA (Representant d ela Associació de Comerç)
A Cocentaina, 20 de desembre, a les 19:30 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 ANTERIOR
Sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat dels assistents.
2. CONFECCIÓ VÍDEO RESIDUS
El Sr. President recorda que es va escollir entre diverses propostes aquest projecte que
visualitzara tot el procés de la recollida selectiva. Explica les gestions dutes a terme, com és la
reunió mantinguda amb el representant de l’empresa concessionària, que li va informar que
anava a arreplegar informació sobre alguna iniciativa pareguda que s’havia portat a terme al
Campello. També la reunió amb una empresa que elabora audiovisuals, però que pot
consultar-se a més.
A aquest respecte, el Sr. Enguix diu que es contacte també amb Diana TV, que treballen molt
bé. Diu el Sr. Botella que s’ha de tindre un guió de punts en els quals s’ha de basar el vídeo, i
per això convida a tots els membres a plantejar propostes a través de l’AODL. També diu que
podria aprofitar-se per a presentar el vídeo en el mes que es dedicarà al reciclatge dins de la
campanya "12 mesos 12 gestos".
Destaca la importància d’aquest projecte que serà el primer que ix del consell; també diu que li
ha demanat al regidor d’Hisenda que quede reflectit en el pressupost per a 2017.
S’incorpora el Sr. Francisco Payá a les 19:45 h.
3. INFORME «ALIANZA CIUDADES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE»
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Comenta que en la passada Comissió Informativa es va dictaminar favorablement l'acord
d’adhesió. Pensa que es un tema molt important a nivell dels objectius de l’Agenda 21.
4. NOMENAMENT DE REPRESENTANT EN EL CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Comenta que el representant de l'Associació de Veïns va presentar la renuncia a formar part
del Consell de Participació, per la qual cosa ha d'elegir-se un altre membre del Consell 21 per a
que estiga representat; diu que és molt important perquè es conega i es trasllade al Consell de
Participació tota la tasca del Consell 21.
Després de comentar alguns aspectes, i donat que no hi han assistit alguns vocals del consell,
es decideix posposar l’elecció en una nova sessió.
S’incorpora quan són les 19:55 el Sr. Hipòlit Cerdà
5. PROPOSTES PER A LA CAMPANYA «12 MESOS 12 GESTOS 2017»
Explica que es poden ja proposar noves iniciatives per a alguns mesos, ja que altres seguiran
incidint en el mateix gest; diu que li agradaria que foren activitats concretes i no sols falques de
la ràdio; creu que fins a la segona quinzena de gener no s’imprimirà el díptic.
El Sr. Payá diu que no deuen quedar sols en meres declaracions d’intencions, i que han de
tindre un caràcter més executiu perquè apleguen a la gent; posa com a exemple que en el mes
d'estalvi energètic que es regalaren bombetes de baix consum i polvoritzadors per a l'estalvi
d’aigua a qui participara en les activitats que programe l’Ajuntament o través de la col·laboració
de l’Associació de Comerç; també diu que aprofitant en el mes de juny la potenciació del
comerç de proximitat, es podria fer una fireta de productes de proximitat per a incentivar-ne el
consum; també proposa una altra actuació concreta: la instal·lació d’un punt de recàrrega per
vehicles elèctrics; igualment, que es col·laborara amb l’associació de comerç per a potenciar la
utilització de borses de paper reciclat o borses reutilitzables.
També la representant de SOCA-RUM diu que aprofitant la cursa que l’associació organitzarà
per al mes de març, s’obsequie els participants amb algun obsequi sostenible.

El Sr. Borràs comenta que l’Associació de Comerç pot ser una bona plataforma per a visualitzar
gestos de consum responsable i sostenible.
El president diu que veu molt interessants totes les propostes, però recalca que cal tindre en
compte les limitacions pressupostàries.
6. PROPOSTA DE CELEBRACIÓ DEL DIA DE L’ARBRE
El Sr. Botella explica que es pretén fer una campanya informativa prèvia al dia d’eixida, i per
això l’AODL es posara en contacte amb alguna associació per a poder fer alguna xarrada als
centres educatius; es comenten diverses experiències a les zones en què s’ha portat a terme
alguna repoblació; diu que hauria d'estudiar-se un pla estratègic per a programar les
repoblacions. El representant del GAN diu que tenen alguns arbres fruitals comprats que
encara no han pogut plantar-se i han de plantar-se com més prompte millor.
7. PROPOSTA DE PROJECTES QUE CAL DESENVOLUPAR EN 2017
Comenta el Sr. Presidenta que voldria conèixer les propostes del Consell, encara que explica
que la proposta triada en 2016 sobre l'elaboració del DVD serà materialitzada en 2017; recorda
també altres propostes que es van debatre en les passades sessions.
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El regidor de guanyar diu que també es podria incloure una altra actuació per a poder instal·lar
un punt per a mesurar la contaminació atmosfèrica.

Ajuntament de Cocentaina
El Sr. Cerdà diu que si enguany també disposa l’Ajuntament d’algun taller d’ocupació forestal es
podria aprofitar per fer alguna actuació. També reclama que es tracte el tema de la biomassa i
el seu aprofitament forestal. Comenta el Sr. Payà sobre la biomassa el projecte que vol portar a
terme la GV per a canviar el sistema de calefacció del col·legis per a potenciar la biomassa. Es
comenten experiències en altres països.
També el Sr. Payà proposa que es potencie el dia sense cotxe; que s’aprofite quan es
prohibisca el trànsit al passeig per algun esdeveniment (proves esportives, voltetes...), per a
mantenir-lo sense circulació i que es potencien les activitats al carrer.
8. AVALUACIÓ DE LES JORNADES DE SOSTENIBILITAT 2016 I PROPOSTA 2017
El Sr. Payà proposa que per a tractar el tema del canvi climàtic es convide el Sr. Jorge Olcina,
Andreu Escrivà o Antonio Turiel com a experts en la matèria.
El Sr. Enguix diu que aprofitant les iniciatives que van eixir en la xerrada d’Enric Moltó podria
l’ajuntament instal·lar una estació meteorològica, i fer-se soci d'AVAMED; explica que és una
bona inversió perquè dona a conèixer el municipi. Es comenten diversos aspectes de la
proposta.
Agraeix el Sr. President les propostes formulades.
9. APORTACIONS AL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2017
El Sr. Payà diu que ja han eixit moltes propostes que s'haurien de dotar econòmicament per a
poder-les portar a efecte; també diu que el grup municipal compromís col·lectiu ja n'ha
presentat algunes relacionades amb l’àrea de Medi Ambient; recalca que la funció del Consell
és proposar actuacions, però que si després no es pressuposten no podran executar-se mai.
També diu que s’estudie el canvi de les faroles perquè recarreguen amb panells solars.
El Sr. Botella explica que les propostes que es van acordar en un anterior consell, es van
traslladar, tal com disposa el reglament a la comissió informativa corresponent i també s’ha
traslladat al regidor d’Hisenda perquè les tinga en compte a l'hora de confeccionar els
pressupostos municipals.

El Sr. Cerdà, comenta si no es podria instar el Ministeri de Foment que es canviaren els
semàfors de la carretera de Cocentaina a Muro per la construcció de rodones.
No havent més intervencions, i sense més assumptes a tractar, la Presidència conclou la sessió
a les vint-i-una hores i 15 minuts del dia de la data, com a secretària, en done fe.
EL PRESIDENT
Juan Saúl Botella Juan
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10. INTERVENCIONS

