
 
Ajuntament de Cocentaina

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE COCENTAINA EL DIA 30 DE SETEMBRE 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:

Sra. Marcela Richart Carbonell (vocal del Partit Socialista)

Sr. Jorge Verdú Català (vocal de Ciudadanos Cocentaina)

Secretari delegat del Consell: Vicent Josep Santamaria i Picó

A  Cocentaina,  el  dia  30 de  setembre de  2020,  a  les  18:50  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 19:00 h, assisteix el quòrum legal per a la seva
celebració, la Presidència va declarar 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 15/01/2020.

2. INFORMACIÓ DE LA REGIDORIA I DEL PRESSUPOST PARTICIPATIU.

3. PROPOSTA DE GALA «VILA DE COCENTAINA».

4. INTERVENCIONS.

----------------------
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1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE 15/01/2020

Llegida l’acta de data 15 de gener de 2020 és aprovada per unanimitat.

2. INFORMACIÓ DE LA REGIDORIA I DEL PRESSUPOST PARTICIPATIU 2020

La presidenta explica que la reunió que hi havia prevista per al mes de març de 2020 
del Consell es va haver d’anul·lar a causa de la declaració de l’Estat d’Alarma. 
Comenta també que la gestió del procés del Pressupost Participatiu es va reprendre el
primer dia en què l’Estat d’Alarma es va acabar, i va culminar a finals del mes de juliol 
amb la votació, de manera que en setembre s’ha pogut anar demanant ja el 
pressupost per a executar les propostes.

En concret, la Sra. Valls informa sobre l’actuació que es farà al Teular i anuncia que el 
pressupost estarà en unes setmanes, ja que s’ha retardat a causa de la complexitat 
del projecte.

El Sr. Joan Antoni Company pregunta si després es faran les altres propostes. 
Contesta la Sra. Valls que dependrà del cost de la intervenció al Teular.

El Sr. José Vicente Perea demana que es faça arribar a tots els membres del Consell, 
a banda del pressupost, una memòria de qualitat del projecte, amb els materials, el 
procés d’execució, etc.

3. PROPOSTA DE GALA «VILA DE COCENTAINA»

La presidenta comenta que no es faça cas al títol d’aquesta gala, perquè és orientatiu i
s’ha triat momentàniament. Explica que el motiu de l’acte seria substituir l’actual Gala 
de l’Esport per un esdeveniment més ampli, com una Gala local especial, ja que la 
idea seria celebrar-la cada dos o tres anys.

El Sr. Raimundo Montava diu que li sembla bé la idea i que és lògic que siga bianual. 
El Sr. Alfonso Sánchez reitera les paraules del Sr. Montava i diu que, si és bianual, 
també se li dona més valor.

Es crea un debat al voltant de com s’hauria de redactar el reglament i, sobretot, de les 
seccions que hauria de contindre aquesta gala. 

Finalment, es per l’acord de passar per correu la informació i demanar a tots els 
membres del Consell propostes per a tractar-les en un altre Consell abans de final 
d’any.

S’incorpora el Sr. Joan Jordà Juan, vocal d’Unides Podem – Esquerra Unida

Es pren l’acord de convocat la pròxima reunió el dimecres 2 de desembre de 2020 a 
les 19:00 h a la Sala de Plens de l’Ajuntament.
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4. INTERVENCIONS

Hi intervé el Sr. Joan Jordà i comenta el tema del reglament de distincions 
honorífiques, que ell ha fet modificacions i que les farà arribar en poder. No obstant 
això, contesta la Sra. Valls que aquest reglament que estava previst modificar passaria
a formar part del reglament de la gala, que s’ha de redactar des de zero.

El Sr. Rai Montava comenta que es mire en altres pobles com es fa. Es comenten 
alguns casos puntuals de localitats veïnes. 

Hi intervé el Sr. Alfonso Sánchez i exposa que en el pressupost participatiu passat hi 
ha hagut moltes propostes que s’han quedat fora. Prega que els tècnics facen un 
esforç i ho tinguen en compte, ja que algunes es podrien reformular molt fàcilment per 
a fer-les viables.

Finalment, i al fil de la intervenció del Sr. Sánchez, es crea un intercanvi d’idees i 
d’opinions al voltant del pressupost participatiu en concret i de la participació ciutadana
en general.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Presidenta tanca la sessió quan
són les 20:26 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
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