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ACTA CONSELL DE PARTICIPACIÓ DEL PARATGE NATURAL DE LA 
SERRA PERENXISA. 
 
 
PERSONES ASSISTENTS: 
 
INMACULADA AMAT MARTÍNEZ 
XAVIER SALAS TREJO 
JOSEP CALABUIG 
TOMÁS MARTÍNEZ 
MARGARITA ROMANILLOS 
RAUL MARTÍNEZ 
 
En Torrent, a 17 de desembre de 2015, sent les deneu hores, es reunix EL 
CONSELL DE PARTICIPACIÓ DEL PARATGE NATURAL MUNICIPAL DE LA 
SERRA PERENXISA, a la que assistixen les persones relacionats al marge. 
 
Oberta la sessió pel President del Consell s'inicia el debat dels assumptes 
relacionats en l'orde del dia, adoptant-se els dictàmens següents: 
 
PUNT PRIMER.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR 
 
El Consell l'aprova per unanimitat.  
 
PUNT SEGON.- PRESENTACIÓ DE LA NOVA PRESIDENTA DEL CONSELL 
 
La Sra. Inma Amat es presenta, refereix els seus càrrecs i titulacions  i s’ofereix 
a col·laborar en qualsevol tema que les persones participant en el Consell 
estimen oportú plantejar. 
 
PUNT TERCER.- DONAR COMPTE DELS PROJECTES DE REFORESTACIÓ 
DE LA SERRA PERENXISA (ÀREA TOMICUS I ÀREA INCENDI) 
 
Per part de la presidenta es fa una introducció dels projectes de millora de la 
massa forestal de la Serra Perenxisa. 
 
Es fa l’explicació del procediment administratiu de sol·licitud de subvencions a 
la Diputació de València per al projecte referent a la part incendiada de la Serra 
i s’explica que s’està a l’espera de la concessió de la subvenció. 
 
Per altra banda s’explica que l’Ajuntament ha elaborat un altre projecte 
complementari per a les zones afectades per la plaga de Tomicus destruens, 
que s’executarà al mateix temps que l’anterior per tal d’unificar esforços i 
mitjans. 
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S’entrega als assistents un resum dels dos projectes i per part del Tècnic de 
Medi Ambient s’expliquen els detalls. 
 
El Sr. Calabuig manifesta la seua por a que l’entrada de maquinària afecte a la 
massa vegetal de la serra i pregunta que es farà amb els residus forestals i si 
es poden utilitzar per fer fagines. 
 
La Sra. Presidenta explica que per part de la Direcció facultativa de les obres 
s’estarà al tant per intentar evitar problemes i quan als residus hauran de ser 
retirats o estellats els afectats per Tomicus i que la realització de fagines no 
està dins del àmbit del projecte i no obstant es parlarà amb el contractista per 
vore si es pot executar si és viable. 
 
La Sra Romanillos manifesta que la Conselleria ha d’estar al tant de les obres 
en qüestió i que s’ha de respectar la normativa d’afecció 
 
La Sra presidenta indica que s’avisarà al Consell del començament de les 
obres i que es faran amb la màxima cura possible. 
 
PUNT QUART.- DONAR COMPTE DE LA REALITZACIÓ D’UNA CARRERA 
DE MUNTANYA EN LA SERRA PERENXIA EL DIA 17 DE GENER DE 2016 
 
El Sr Martínez diu que ha vist les marques de la carrera i que passen per zones 
sensibles de la serra  per la qual cosa en estes zones s’ha d’anar amb molta 
cura. No obstant assenyala que normalment estos esportistes són 
respectuosos amb la natura 
 
La Sra presidenta diu que ho comunicarà als organitzadors 
 
La Sra Romanillos suggereix que s’habiliten bosses per a la replega de residus. 
 
La Sra Presidenta diu que els organitzadors tenen que fer les tasques de 
neteja oportunes i que han comunicat que es fan responsables de la neteja. 
 
PUNT QUART.- DONAR COMPTE DEL CALENDARI PREVIST PER A LA 
RESTAURACIÓ DE LA PEDRERA DE LA SERRA PERENXISA 
 
Per part de la Sra. Presidenta s’explica als assistents que s’ha paralitzat el 
procediment per a la redacció d’un avant-projecte de restauració de la serra 
Perenxisa, donat que per part del Ministeri s’ha informat que no és una 
actuació susceptible de finançament amb fons del programa operatiu de 
creixement sostenible segons el que en principi es preveia i, per tant, es 
continuarà el procediment d’aprovació previst en la normativa, quedant per 
decidir, en el moment oportú, les vies de finançament. 
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Per part del tècnic de medi ambient es fa una explicació dels tràmits pendents 
per a procedir a la restauració de la pedrera de la serra Perenxisa i s’entrega 
als assistents un resum del mateix. 
 
Per part del Sr Calabuig es manifesta l’excessiva durada del procés però entén 
que ha de ser així. 
 
PUNT  TERCER.- DESPATX EXTRAORDINARI 
 
No es plantegen  assumptes 
 
PUNT QUART.- PRECS I PREGUNTES 
 
La Sra Romanillos planteja un canvi d’horaris de reunions als matins i queda 
l’assumpte damunt la taula per a posteriors discussions. 
 
I no havent-hi més assumptes de què tractar, sent les  vint hores i trenta 
minuts, la Presidència  alça la sessió de què s'estén la present Acta, 
autoritzada amb les firmes del President i del Secretari 
 

VºBº       EL SECRETARI 

 

EL PRESIDENT 


