ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA DE COCENTAINA EL DIA 2 DE DESEMBRE DE 2020
ASSISTENTS:
Presidenta: Sra. Maria Teresa Valls Jover (regidora de Participació Ciutadana)
Vocals:
Sr. Joan Antoni Company i Albors (vocal del Consell Local d’Esports)
Sr. Alfonso Sánchez Vicent (vocal del Consell Cultura, Educació i Tradicions)
Sr. Raimundo Montava Allouzi (vocal del Partit Popular)
Sr. José Vicente Perea Miró (vocal de 03820-Compromís)
Sr. Joan Jordà Juan (vocal d’Unides Podem – Esquerra Unida)
Excusen l’absència:
Sr. Juan Luis Andrés Carrión (vocal de Ciudadanos Cocentaina)
Secretari delegat del Consell: Vicent Josep Santamaria i Picó
A Cocentaina, el dia 2 de desembre de 2020, a les 17:50 hores, en primera
convocatòria, es reuneixen a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, sota la
Presidència de la vicepresidenta, els membres del CONSELL DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA abans relacionats, designats pel Ple de l’Ajuntament de Cocentaina.
Atès que en segona convocatòria, a les 18:00 h, assisteix el quòrum legal per a la seva
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 DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE 30/09/2020.
2. INFORMACIÓ
PARTICIPATIU 2021.
3. INFORMACIÓ
COCENTAINA».

SOBRE
SOBRE

4. INTERVENCIONS.
----------------------

EL
LA

CALENDARI
PROPOSTA

DE

DEL

PRESSUPOST

GALA

«VILA

DE
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Ajuntament de Cocentaina
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE 30/09/2020
Sotmesa a votació l’acta de data 30 de setembre de 2020, s’aprova per unanimitat.
2. INFORMACIÓ SOBRE EL CALENDARI DEL PRESSUPOST PARTICIPATIU 2021
La presidenta obri la sessió i explica als assistents es fases del pressupost de 2021 i
l’execució dels projectes de 2020, dos dels quals no es podran executar amb la partida
destinada al pressupost participatiu, ja que el projecte més votat ha exhaurit
pràcticament tot el pressupost. Mentrestant, el secretari reparteix als assistents els
fulls amb el cronograma de 2021 i el projecte de conxa acústica d’escena per al Teular,
amb el pressupost, la memòria de qualitat, el procés d’execució, etc.
Es pren l’acord d’adjuntar els dos documents a aquesta acta.
Es fan alguns comentaris al voltant del calendari previst per al Pressupost Participatiu
de 2020, entre altres qüestions es prenen els acords següents:
1. Acostar més en el temps l’inici de la campanya publicitària i el de l’obertura
del termini per a presentar propostes, de manera que tinga un impacte més
immediat. En 2021 començarà la campanya durant la setmana de l’11 de
gener, de manera que el termini de propostes s’obrirà el 18 de gener i el
tancament de tot, tant campanya com propostes, serà el dia 1 de febrer.
2. Recordar en els fulls informatius que es pot demanar informació al personal
tècnic de l’Ajuntament abans de redactar i presentar les propostes.

El Sr. Joan Jordà comenta la possibilitat de limitar la quantitat de diners per als
projectes, de manera que se’n puguen fer més, i el Sr. Rai Montava contesta que, de
fet, actualment és com està, que els projectes que no es poden executar es té en
compte en el pressupost següent.
Així mateix, el Sr. Montava comenta el que es va comentar en el ple sobre la piscina
coberta i les propostes que sobrepassen el pressupost participatiu. Llança la proposta
de tindre en compte que els tècnics valoren les propostes que siguen factibles.
Al fil d’aquest comentari, el Sr. Perea afegeix que la gent ha de ser coherent i ha de
presentar coses que es puguen realitzar.
Finalment, el Sr. Jordà afirma que les propostes que es presenten s’haurien
d’executar, perquè les han presentades els ciutadans i en això consisteix la
participació.
Hi intervé la presidenta, la Sra. Valls, que explica el funcionament de la conxa acústica
d’acord amb el projecte que s’ha repartit.
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3. Intentar començar tot el procés cada any al mes d’octubre, de manera que la
votació es puga fer a principis de desembre i així es pot tenir tot l’any següent
per a executar les propostes.

Ajuntament de Cocentaina
El Sr. Perea pregunta si s’ha vist el sistema en algun altre lloc i si hi ha garanties que
funcione bé. La Sra. Valls contesta que l’empresa encarregada del projecte té una
llarga experiència, ha portat a terme aquest tipus d’intervencions en altres llocs i es
tenen totes les garanties.
El Sr. Perea opina que s’hauria d’haver fet bé des del principi, i si feien falta dos
motors, se n’haurien d’haver posat dos.
El Sr. Jordà també opina que calen garanties i que caldria ensenyar més d’una
persona a cordar les fustes. Així mateix, pregunta per una qüestió tècnica al voltant
dels motors que s’instal·laran i del control que hi haurà a l’escenari.
Es pren l’acord de respondre la pregunta formulada pel Sr. Jordà mitjançant el correu
electrònic quan s’envie l’esborrany d’aquesta acta.
3. INFORMACIÓ SOBRE LA PROPOSTA DE GALA «VILA DE COCENTAINA»
La Sra. Valls informa que la gala no es farà en 2021 i que es deixa per a l’any 2022.
Explica que en aquesta reunió caldria definir el format de l’acte.
El Sr. Rai Montava pregunta qui elegirà les persones i pensa que hauria de ser la
societat civil, des del Consell de Participació Ciutadana. Diu que ha estat preguntant
en altres pobles i li han dit que sol ser un tema bastant polèmic, perquè sempre hi ha
gent que se sent agraviada.
El Sr, Alfonso Alfonso Sánchez puntualitza que cal establir uns criteris clars i objectius.

Es crea un debat al voltant dels criteris, les categories i les persones que s’haurien de
guardonar. També es debat la possibilitat d’incorporar a l’acte alguna mena d’actuació
o activitat que la faça més entretinguda i atractiva per al públic.
Tots els membres del Consell estan d’acord en el fet que, primer que res, s’han de
redactar unes bases amb uns criteris i on figuren els guardons.
Finalment, es pren l’acord de dissenyar la gala amb l’estructura següent:
1. La gala tindrà un caràcter bianual.
2. S’atorgaran un total de sis guardons, un per cada consell sectorial, i els noms de les
persones, empreses o comerços eixiran des dels propis consells: Agenda 21, Cultura,
Educació i Tradicions, Benestar Social i Sociosanitari, Consell de Fira i Consell
d’Esports
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El Sr. Joan Jordà també pensa que s’han de fer complir uns criteris que baremaren
cada candidat. Pensa que fer-ho per sorteig, tal com s’ha suggerit, desmereixeria molt
el premi.
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3. El Consell de Participació Ciutadana es reserva el dret i la possibilitat d’oferir un
setè guardó que no estiga previst en les anteriors àrees, de manera que seria un premi
discrecional que podria oferir-se o no, depenent de l’edició.
4. Es pren l’acord de començar a treballar en els guardons a partir de la pròxima
reunió del consell que tindrà lloc en la data següent:
Pròxim consell: 10 de març de 2021 a les 18:30 a la Sala de Plens de l’Ajuntament
4. INTERVENCIONS
Hi intervé el Perea i insisteix en una qüestió que ja es va tractar en l’anterior consell,
com és la manca de participació per part de la gent. Es torna a crear un intercanvi
d’idees i d’opinions entre els membres assistents al voltant de la participació ciutadana
en general.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Presidenta tanca la sessió quan
són les 20:10 hores del dia de la data, de la qual cosa, com a secretari, en done fe.
LA PRESIDENTA

EL SECRETARI

Maria Teresa Valls Jover

Vicent Josep Santamaria i Picó

Acta aprovada en sessió del Consell de data ___________
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