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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 
BERNARDO BAUZÁ 
OLGA ROSELLÓ 
TOMÁS MARTÍNEZ 
MARGARITA ROMANILLOS 
MAR LÓPEZ 
JOSÉ LUIS VIÑALS 
MANUEL F. SOLER 
ELIES SERRADOR 
 
En Torrent, a 30 de març de 2015, 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.- DICTAMEN SOBRE CONCURS D’IDEES DE 
L’AVANTPROJECTE DE RESTAURACIÓ DE LA SERRA PERENXISA PER A 
FINANÇAMENT FEDER. 
. 
El Sr. Alfredo Benlloch exposa que desde ACOSPER i Rosella han estat 
valorant les ofertes i entenen que la de la empresa EAP és la més adient per 
diverses raons: és la més naturalista, s’abasteix de vivers autòctons, no implica 
grans moviments de terra, etc. També vol fer constar que s’hauria de haver 
comptat amb el Consell amb anterioritat a fixar els objectius mínims del 
concurs d’idees per a la restauració. 
 
El sr. President explica que les informacions sobre la proximitat de terminis de 
presentació de projectes obligaren a accelerar el procés del concurs d’idees i 



 

 

 
A.U.O.M.A. – MEDI AMBIENT 

 
 

 

C/ Ramón y Cajal, 1 – 46900 TORRENT (Valencia) � 961111111 - Fax 961599823  

mediambient@torrent.es 

  

que no obstant s’està a temps de canviar qualsevol cosa. 
 
La Sra. Olga Roselló diu que des de la perspectiva del centre excursionista 
també EAP compleix les millors condicions afegint la importància de respectar 
les cotes actuals i no crear nous entaulaments. 
 
Els Srs. Viñals i Soler de la societat de caçadors també accepten com a millor 
la oferta assenyalada i especifique que s’ha de tindre en compte la seguretats 
dels tal·lus actuals i  que és important deixar tapat l’actual clot. 
 
El Sr. Bauzá de l’Associació Falda de la serra diu què entén que la qüestió 
tècnica és més un tema municipal i que el més important a tindre en compte 
són els accessos, la compatibilitat de diferents usos i la millora de serveis en 
les zones afectades (il·luminació, asfalts fonoabsorvents, etc.). 
 
Per tot això i per unanimitat els membres del Consell dictaminen que la 
empresa que més s’adequa per a la redacció de l’avant-projecte de restauració 
de la Pedrera és EAP  
 
 
PUNT  TERCER.- DESPATX EXTRAORDINARI 
 
No es plantegen  assumptes 
 
PUNT QUART.- PRECS I PREGUNTES 
 
 
I no havent-hi més assumptes de què tractar, sent les  vint i una 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 


