ACTA CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT DE 19.01.2004.

A Cocentaina, el dia dènou de gener del dos mil quatre, a les 20,00
hores, a la Sala de Reunions de la Casa Consistorial, es reuneixen en segona
convocatòria els membres del Consell Municipal de Medi Ambient que
s’esmenten a continuació:
-

-

Sr. Joaquín Marset Brotons, PRESIDENT DEL CONSELL.
Sr. Xavier Anduix Alcaraz, en representació d’AMICS DE LA
NATURA I VICEPRESIDENT DEL CONSELL.
Sr. Josep Lluís Sellés Pérez, en representació del CENTRE
EXCURSIONISTA CONTESTÀ. (S’incorpora a la sessió una vegada
iniciat el punt 2).
Sr. Enric H. Moltó Blanes, en representació del CONSELL
ESCOLAR MUNICIPAL.
Sr. Benjamí Sanchis Jordà, en representació del GRUP MUNICIPAL
PSOE.
Sra. M. Dolores Sanjuan Iváñez, en representació del GRUP
MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA.
Sr. Noé J. Galiana Moltó, en representació del GRUP MUNICIPAL
BLOC NACIONALISTA.
Sr. Santiago Pérez Vicedo, en representació del GRUP MUNICIPAL
POPULAR.
Sr. Oscar Gómez Terrazas, en representació de la POLICIA LOCAL.
Sr. Miguel A. Castelló Garfella, en representació de CCOO.

Excusa la seua assistència el Sr. Francisco Escribano Romero, en
representació de l’ENTITAT DE SANEJAMENT D’AIGÜES.
Actua com a secretària del Consell la Sra. M. Milagros García Navarro,
per delegació de la secretària de la Corporació.
A continuació es passa a tractar l’Ordre del Dia que figura en la
corresponent convocatòria.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR.Es procedeix a la lectura de l'acta anterior, apuntant el representant del
Partit Popular, que la data de la sessió està malament, ja que es va celebrar el
4 de febrer del 2003, i no de 2002, com apareix en l'acta. Efectuada l'anterior
correcció és aprovada per unanimitat dels assistents.
2.INFORMACIÓ
SOBRE
LA
PRÒXIMA
ADHESIÓ
DE
L’AJUNTAMENT A LA “CARTA D’AALBORG” I SOBRE L’INICI DEL
PROCÉS DE L’AGENDA 21 LOCAL.Informa el Sr. President que la finalitat de la convocatòria és informar als

membres del Consell, de la iniciació dels treballs per a la confecció de
l'Agenda 21. Explica que el primer acord que ha d'adoptar l'Ajuntament és
l'adhesió a la Carta d'Aalborg i a la Campanya de Ciutats Europees
Sostenibles; amb posterioritat, segueix explicant, es convocarà el corresponent
procés licitatori per a seleccionar l'empresa que s'encarregarà de l'elaboració
de l'auditoria mediambiental i dels diferents documents que s'han de redactar, i
se sol·licitaran les corresponents subvencions que poden finançar fins al 80%
de l'import del contracte, també informa que en el pressupost que s'està
elaborant es consignarà una partida inicial de 12.000 € per als dits treballs.
Explica el Sr. President que és un treball que abraçarà diversos
exercicis, i que serà coordinat per l'Agent de Desenvolupament Local, Sr. José
Elías Esteve.
Es comenten diversos aspectes sobre el seguiment de l'Agenda 21 per
alguns municipis que la tenen aprovada.
Es dóna lectura a la proposta elaborada per al pròxim Ple, explicant
(encara que forma part del punt 3 de la convocatòria) que a fi de no duplicar
els òrgans consultius, l'actual Consell de Medi Ambient passarà a denominarse “Consell 21”, augmentant els seus representants.
La proposta llegida es transcriu a continuació:
“PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA CARTA D’AALBORG I A LA
CAMPANYA DE CIUTATS EUROPEES SOSTENIBLES
JOAQUÍN MARSET BROTONS, regidor de Medi Ambient, Obres i
Serveis Municipals, Parcs i Jardins, i Tradicions de l’Ajuntament de
Cocentaina,
PROPOSA:
Que el Ple de l’Ajuntament vote l’adhesió a la Carta d’Aalborg i a la
Campanya de Ciutats Europees Sostenibles, previ dictamen de la Comissió
Informativa d’Urbanisme i Medi Ambient, amb la finalitat de poder acceptar el
contingut d’aquesta Carta de les ciutats europees cap a la sostenibilitat
aprovada en la Conferència Europea celebrada a Aalborg, Dinamarca, el 27 de
maig de 1994, i comprometre’s amb el conjunt de les ciutats europees que han
apostat per encetar polítiques cap a la sostenibilitat, tal com es va acordar en
la Conferència Euromediterrània de Sevilla efectuada els dies 21, 22 i 23 de
gener de 1999, i assumir l’estratègia de desenvolupament i sostenibilitat
ratificada en la Carta de València de les Nacionalitats i Regions Europees per
el Medi Ambient. I tot açò, pel fet de ser conscient aquest Ajuntament de
Cocentaina, que els problemes globals de la Terra necessiten un seguit
d’accions locals per a reconduir aquest procés de degradació i aconseguir un
model de desenvolupament econòmic i social sostenible amb respecte al Medi
Ambient, i,
MANIFESTAR que:
En tot aquest procés que ara comença serà importantíssima i
necessària la participació de tots els factors econòmics i socials en la recerca
d’un nou model per a Cocentaina d’acord amb esta nova sensibilitat ambiental i

solidària, tot destinant els recursos necessaris per a dur a terme tot aquest
procés, començant per la reconversió del actual Consell Municipal de Medi
Ambient en el Consell 21, fòrum participatiu i indispensable de l’Agenda 21
Local.
Per a aconseguir els objectius de sostenibilitat, cal tenir en compte en el
moment d’elaboració o modificació del nou Pla General d’Ordenació Urbana
els continguts i les conclusions de l’Auditoria Mediambiental Municipal
necessària perquè el Consell Mediambiental puga consensuar la redacció de
l’Agenda 21 Local que faça progressar la nostra localitat cap a la sostenibilitat
urbanística i mediambiental.”

3.- RECONVERSIÓ DE L’ACTUAL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI
AMBIENT EN EL CONSELL 21.Es transcriu la proposta que s’elevarà al Ple:
“PROPOSTA DE CONSTITUCIÓ DEL CONSELL 21
JOAQUÍN MARSET BROTONS, regidor de Medi Ambient, Obres i
Serveis Municipals, Parcs i Jardins, i Tradicions de l’Ajuntament de
Cocentaina,
EXPOSA:
Que tenint en compte l’adhesió d’aquest Ajuntament a la Carta
d’Aalborg, Carta de les ciutats europees cap a la sostenibilitat, i a la Campanya
de Ciutats Europees Sostenibles, la qual cosa compromet l’Ajuntament a la
realització d’actuacions que facen compatible el desenvolupament econòmic i
la preservació del Medi Ambient per a les futures generacions; en aquest
sentit, la Cimera de la Terra de l’any 1992 va proposar als ajuntaments la
implantació de l’Agenda Local 21 que és un Pla d’Acció a escala local amb
l’objectiu d’assolir noves fites de sostenibilitat, essent el fòrum de participació
en aquest procés el Consell 21, el qual necessita la participació total dels
ciutadans i ciutadanes en les diferents etapes del Pla d’Acció, i explica quins
són els objectius generals del Pla d’Acció que denomina Cocentaina cap a la
sostenibilitat (l’Agenda Local 21 a Cocentaina). I per tots aquests motius,
PROPOSA:
Constituir el Consell 21 (amb l’aprovació del Ple de l’Ajuntament) que
serà el fòrum de participació ciutadana i dels sectors econòmics i socials, en el
procés de l’Agenda 21 Local a Cocentaina.
Objectius: Realitzar el seguiment de tot el procés del Pla d’Acció Local
anomenat Cocentaina cap a la sostenibilitat (l’Agenda Local 21 a Cocentaina).
Composició i reconversió del actual Consell Municipal de Medi
Ambient (modificació de l’article 4 del Reglament):
El Consell 21 estarà format per:
1. Tots els representants de les entitats que integren el Consell
Municipal de Medi Ambient; organisme que passarà a denominarse Consell 21, i al qual s’ha proposat l’adhesió dels següents
membres;
2. Com a representant de la Conselleria de Territori i Habitatge, el
Sr. Raúl Jordá, Director del Parc Natural de la Serra de Mariola.

3. Un representant de l’empresa de neteja o entitat a la qual se li
assignarà la recollida de residus sòlids urbans.
4. Un representant de una de les caixes bancàries (CAM, Bancaixa)
que disposen d'un Fons solidari per a tasques mediambientals.
5. Un tècnic municipal del Departament d’Urbanisme.
6. L'Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local Sostenible, José
Elías Esteve Moltó, que assumeix les tasques de coordinació de
l’Agenda 21 Local de Cocentaina.
Sessions de treball: es programaran coordinades amb els treballs de
l’equip redactor de l’Auditoria Mediambiental, una vegada adjudicats els
treballs i temporalitzades les diferents fases del diagnòstic. Posteriorment
aniran adaptant-se en cada moment la periodicitat i el contingut de les
sessions de treball. De la mateixa manera avaluarà contínuament l’evolució i la
dinàmica del Pla d’Acció.
Mètode de treball: serà transparent i participatiu, obert a les
associacions i a les persones amb inquietud que vulgen fer les seues
aportacions. En tot moment es cercarà el consens entre els interessos dels
diferents col·lectius representats. L’Ajuntament serà qui s’encarregue de
moderar les sessions de treball i serà quin s’esforce per aconseguir aquest
consens. Les solucions excloents van en contra dels objectius de l’Agenda
Local 21.
Incorporació al Consell 21: es podran realitzar en qualsevol fase del
procés, tant per a les persones individuals com per a les associacions, sempre
amb la idea d’aconseguir la màxima implicació i la màxima participació i previ
dictamen favorable del Consell al respecte de ls noves incorporacions.”
El representant de CCOO proposa que es modifique la redacció en el
sentit que es limite la incorporació al Consell 21 de qualsevol persona a títol
individual, ja que amb la redacció donada es pot donar el cas que s'integren
persones per un interés particular, amb les pressions que això puga comportar.

El president i regidor de Medi Ambient indica que es modificarà la
redacció perquè siga el propi Consell el que decidisca la incorporació de nous
membres.
El representant d'Amics de la Natura pregunta si el Consell 21 seguirà
sent un òrgan consultiu; se li contesta que com a òrgan complementari de
l'Ajuntament només pot tindre funcions consultives, però s'estudiaràn les
atribucions del Consell 21.
El representant del Grup Popular pregunta qui s'encarregarà de redactar
la memòria que ha de presentar-se per a sol·licitar la subvenció; se li contesta
pel president que l'ADL.
La representant de L’Entesa proposa que s'aconseguisca que un expert
en la matèria explique del mode més amè possible, el contingut i funcionament
de l'Agenda 21, així com les experiències en els municipis on ja està
implantada, i les propostes i suggeriments des de l'experiència.

El Sr. president diu que podria sol·licitar-se a l'ADL, o a l'empresa
adjudicatària dels treballs.
El Sr. Anduix proposa que basant-se en el principi inspirador de
l'Agenda 21 de participació ciutadana, es convocaren unes jornades o meses
rodones per a donar a conéixer a la població els objectius d'aquests treballs, i
així s'aconseguiria una major implicació .
Apunta el Sr. Castelló que podrien aprofitar-se les campanyes
divulgatives de la implantació de l'arreplegada selectiva, per a donar a conéixer
l'Agenda 21.
El Sr. Pérez diu que l'elaboració de l'Agenda ha de portar les seues
pròpies campanyes divulgatives.

4.- PRECS I PREGUNTES.* El Sr. Castelló formula el següent prec: Que es complira la periodicitat
de sessions prevista en el Reglament, i que es reunira el Consell sempre que
hi haguera temes relacionats amb el medi ambient
Li contesta el Sr. president que és intenció que el Consell tinga un
caràcter dinàmic, i que està disposat a convocar totes les sessions que siguen
necessàries i sempre que ho sol·liciten els membres de Consell.
* Sol·licita la Sra. Sanjuán que quan s'adjudique el contracte de
l'arreplegada selectiva, es convoque al Consell per a poder conéixer les
condicions i fer-ne un seguiment.
* Pregunta el representant del BNV si el regidor és coneixedor d'una
línia elèctrica que es va a instal·lar des de l'Escorxador fins al Castell.
El Sr. Marset, contesta que no té coneixement, i que s'està actuant a
través del soterrament de les línies existents, (explica el recorregut d'algunes
obres que es van a realitzar), diu que la finalitat és totalment contrària, perquè
es va a intentar progressivament soterrar totes les línies.
Realitza una segona pregunta sobre el que està ocorrent al “Mas de la
Cova”, ja que es té coneixement del tall d'una senda i d'una activitat de criador
de gossos que ja s'està implantant.
El Sr. president ordena al Cap de la Policia Local que emeta l'informe
corresponent, i que es trasllade a la Direcció del Parc perquè s'adopten les
mesures oportunes.
Pregunta novament, si podria limitar-se l'accés rodat de vehicles des del
carrer La Creu fins a Santa Bàrbara, ja que és una zona molt utilitzada pels
vianants.
El Sr. president explica i mostra els plànols dels itineraris previstos que
es van a senyalitzar per part del Parc, i també informa que van a renovar-se
les senyalitzacions dels PR que estiguen en mal estat

* Formula el Sr. Anduix els precs següents:
- Que les convocatòries a les sessions es realitzen amb més antelació
perquè es puguen estudiar els temes pels col·lectius.
- Que els pronunciaments del Consell es divulguen per a un
coneixement més ampli de l'activitat del Consell
- Que es propose al director del Parc que programe unes jornades
informatives sobre la normativa i activitats d’aquest.
El Sr. president respecte d'això de la convocatòria diu que s'intentarà
solucionar; respecte a la divulgació que s'estudiarà incloure en la programació
de la Ràdio local un apartat per a tractar aquests temes, i respecte a les
jornades, diu que es comunicarà a la direcció , perquè ja s'ha parlat en altres
ocasions, encara que no creu que de moment es puga realitzar per la saturació
de treball.
Pregunta el Sr. Anduix si s'han contestat les al·legacions formulades en
l'expedient de l'activitat de la Pedrera de Botella; se li informa que no han sigut
contestades.
* Proposa el Sr. Pérez que des del propi Consell també es pogueren
organitzar altres campanyes divulgatives relacionades amb el medi ambient, a
banda del que comenta respecte de l'Agenda 21, actuacions per a les quals
també podrien aconseguir-se subvencions.
El Sr. Marset explica que si alguna ocasió s'ha realitzat alguna activitat o
campanya, no ha tingut pràcticament cap acceptació, diu que els aspectes i
objectius de l'Agenda 21 són prou amplis.
Pregunta el Sr. Pérez, com influirà l'Agenda 21 en la futura revisió del
Pla General
El Sr. Marset diu que de manera molt important perquè serà la base de
la Declaració d'Impacte Ambiental que ha d'acompanyar al Pla General.

I no havent més assumptes a tractar es tanca la sessió quan són les
21,30 hores.

