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ACTA CONSELL DE PARTICIPACIÓ DEL PARATGE NATURAL DE LA 
SERRA PERENXISA. 
 
 
PERSONES ASSISTENTS: 
 
JOSÉ FRANCISCO GOZALVO LLÁCER 
XAVIER SALAS TREJO 
ALFREDO BENLLOCH BARRACHINA 
JOSEP CALABUIG 
RAFAEL PENALBA GRAMAJE 
SENTO MEDINA 
ANTONI VELARDE 
MARGA MONT 
JUAN ANTONIO ANES 
OLGA ROSELLÓ 
EMILIO AGULAR 
JUAN JOSÉ GARCÍA 
ARTEMIO MULAS 
TOMÁS MARTÍNEZ 
MARGARITA ROMANILLOS 
BERNARDO BAUZÁ 
 
 
En Torrent, a 29 d’Abril de 2014, sent les dihuit trenta 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.- DONAR COMPTE DELA SITUACIÓ DESPRÉS DE L’INCENDI 
DE 22 D’ABRIL EN LA SERRA PERENXISA DE TORRENT. 
 
El Sr. Salas fa una exposició de la situació creada després de l’incendi que 
tingué lloc a la Serra. 
 
El Sr. President fa una exposició de les possibles línies de treball de 
l’Ajuntament i especifica que el Cosell Agrari col·laborarà en els treball i 
s’intentarà la participació d’IMELSA. 
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El Sr. Benlloch pregunta a partir de quan es començarà a intervindre. 
 
El Sr. President explica que s’està a l’espera de que per part de Conselleria es 
deleguen les competències a l’Ajuntament per poder intervindre. 
 
El Sr. Benlloch diu que es podria pensar en la participació del banc de llavors 
de la Conselleria. 
 
El Sr. Aguilar comenta que el què menys s’ha cremat han segut pins i el que 
més matoll i que caldria evitar el pas de la gent a zones cremades mitjançant 
cartells o bans i que a més s’hauria de prohibir la caça. 
 
El Sr. Penalba comenta el problema que suposen els gossos dels caçadors. 
 
El Sr,. Martínez diu que caldria coordinar-se amb els Ajuntaments de Chiva i 
Godelleta i canalitzar les inversions de manera planificada. Per altra banda 
comenta l’¡oportunitat d’utilitzar el Pla Especial per posar mesures contra els 
incendis. 
 
La Sra. Roselló diu que la Conselleria ha treballat la normativa de paisatge i 
que es deuria tindre en compte a l’hora de restaurar. 
 
El sr. Mulas insisteix en la importància de la coordinació amb altres 
ajuntaments. 
 
El sr. Aguilar diu que l’Ajuntament de Torrent ha de prendre la iniciativa. 
 
El Sr. President anima a presentar iniciatives per introduir mesures contra els 
incendis en la fase d’exposició pública de Pla especial. 
 
El Sr. Benlloch expresa la seua oposició a la creació de tallafocs. 
 
El Sr. President afegeix que s’hauria d’exercir un control sobre la vegetació 
piròfita dels xalets. 
 
El Sr. Medina fa especial incidència en que s’ha de mantindre el que ens 
queda. 
 
El Sr. Velarde diu que s’hauria de fer una campanya de conscienciació i 
participació en positiu amb l’objecte de donar a conéixer la Serra i que la gent 
tinga preocupació per ella. 
 
El sr. President diu que la participació es pot canalitzar mitjançant Torrent Verd. 
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El Sr. Calabuig diu que el consell ha de fer un paper de coordinació i 
planificació de les actuacions que es facen sobre la Serra. 
 
El sr. Benlloch diu que s’hauria de fer un seguiment de la recuperació natural 
de la vegetació i que, independentment que ACOSPER ho haria, demana que 
col·labore la Patrulla de Medi Ambient. 
 
El Sr. President diu que també s’hauria d’actuar sobre la vegetació al·lòctona . 
També s’anirà donant informació mitjançant el BIM i la WEB municipal. 
 
El Sr. Martínez diu que s’intente parla amb l’Ajuntament de Chiva sobre la 
possibilita de canvis en el seu PGOU en el que respecta a la Serra. 
 
El Sr. Bauzà diu que independentment dels treballs de restauració hem d’incidir 
també en treballs de prevenció. 
 
Finalment es consensua que prioritàriament es treballaran 3 línies 
 

- Senyalització de la restricció de l’accés. 
- Conscienciació 
- Seguiment de la restauració natural 

 
I què a la pròxima reunió cada grup aportarà altres actuacions que pensen 
necessàries. 
 
PUNT  TERCER.- DESPATX EXTRAORDINARI 
 
No es plantegen  assumptes 
 
PUNT QUART.- PRECS I PREGUNTES 
 
El sr. Aguilar comunica la seua baixa com a representant del Consell i la seua 
substitució per part de la Sra. Roselló. 
 
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 


