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Exposa / Sol·licita
Exposa

Atenent a la convocatòria de Pressupostos Participatius que impulsa l'ajuntament de Cocentaina per participar els ciutadans i
ciutadanes proposant idees. Voldria participar presentant la següent proposta per a la seua valoració: LA RECONSTRUCCIÓ DEL
RELLOTGE SOLAR AL PATI D'ARMES DEL PALAU COMTAL DE COCENTAINA. .
Sol·licita

Siga atesa la següent proposta: LA RECONSTRUCCIÓ DEL RELLOTGE SOLAR AL PATI D'ARMES DEL PALAU COMTAL DE COCENTAINA.
[...] hem realitzat un projecte per conéixer el
nombre de rellotges de sol a la població. Amb la qual cosa hem descobert que formen part del nostre patrimoni artístic i cultural un
nombre no gens menyspreable. Ara bé, amb una visita per conéixer-los, vàrem concloure que podem afegir un gran valor
patrimonial a un dels nostres monuments més importants El Palau comtal. On trobem un gnòmon, però no estan pintades les línies
horàries, només caldria dissenyar i pintar un artístic rellotge solar. La Proposta té per objecte l'estudi de la idoneïtat: · Reconstrucció
del rellotge solar al pati d'armes del Palau Comtal de Cocentaina. · Anàlisi de les necessitats i possibilitats en la seua recuperació. ·
Precisió de la intervenció arquitectònica mínima i reversible que es necessita per a la seu recuperació en la mesura del possible. Es
pretén per tant realitzar un suggeriment en la qual amb un cost mínim s'obtinga el major resultat. I si és possible, es pot agafar el
gnòmon instal·lat a la paret per dibuixar les línies horàries. De tota manera, seria més fàcil aconseguir la perfecció si el disseny se li
encarrega a algun bon especialista en gnòmica.

Documentació addicional
(*) En virtut de l'article 28.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els
interessats podran aportar qualsevol altre document que estimin convenient
No hi ha cap document carregat

Consentiment i Deure d'Informar als Interessats sobre Protecció de Dades
He estat informat de què aquesta Entitat tractarà i guardar les dades aportades en la instància i en la documentació que l'acompanya per a la
realització d'actuacions administratives
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable

Ajuntament de Cocentaina

Finalitat

Tramitar procediments i actuacions administratives.

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics atorgats a aquesta Entitat.

Destinataris

Se cediran dades, si escau, a altres Administracions Públiques i als Encarregats del Tractament de les Dades. No hi ha previsió de transferències a
tercers països.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s'explica en la informació addicional.

Informació
Addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent adreça
https://cocentaina.sedelectronica.es/privacy
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Exp. 27/2021 - Pressupost Participatiu 2021

INFORME DE VIABILITAT DE LES PROPOSTES

Rebuda la seua proposta de ANTONIO BARCELÓ RODRÍGUEZ amb NRE 2021-E-RE
650 de data 1/02 /2021 li informe que la proposta presentada per vostè
«Reconstrucció del Rellotge solar al pati d’Armes del Palau Comtal de
Cocentaina» ha sigut valorada tècnicament com a VIABLE AMB CONDICIONS.
MOTIVACIÓ DE LA VIABILITAT AMB CONDICIONS
L’any 2017 l’Ajuntament de Cocentaina va sol·licitar autorització a la conselleria competent en
matèria de cultura de la Generalitat Valenciana segons la Llei 4/98, al tractar-se el Palau d’un
Bé d'Interès Cultural, per a portar a terme el mateix projecte amb la aportació d’un disseny
especific. L’informe va ser desfavorable amb la següent argumentació:
«De acuerdo con la documentación presentada, se trata de reconstrucir el reloj de sol, que se encontraba
situado en el muro norte, al costado derecho según se entra al claustro-patio del Palacio.
De la breve documentación aportada se deduce la localización del reloj, su dimensión, per no su dibujo,
decoración y policromía, al no tener datos documentales, al respecto.
Se considera que, conforme a lo dispuesto en el art. 38.2 de la LPCV no es procedente la reconstrucción
del reloj tal como se propone en el documento presentado, al no tener elementos originales o
conocimientos documentales suficientes para proceder a su reconstrucción. Pudiendo tomar una especial
relevancia en el conjunto del edificio, que no parece justificada.
Otra cuestión es que, a efectos didácticos, se plantee la reconstrucción de la parte más conocida del reloj
de sol, como gnomon, marcas de las horas, números y fecha, con un carácter más sobrio del planteado».

EN CONCLUSIÓ, en el cas del rellotge de sol de Palau no es pot procedir a una reconstrucció
del mateix per no tindre coneixement ni cap document que ens diga com era originàriament,
però per a efectes didàctics es podria plantejar la representació de forma austera de les
hores i números, proposta de disseny que deuria ser novament autoritzada per la
Conselleria de Cultura.

En el cas de no estar d’acord amb l’informe elaborat pel tècnic especialista municipal
tindrà fins al 5 d’abril per a justificar el seu desacord, presentant-lo per registre
d’entrada a la seu electrònica o presencialment al SIC. Altrament, pot personar-se i
demanar cita amb el tècnic que signa l’informe perquè li explique el contingut i la
motivació de l’informe.
En cas de no haver-hi resposta, recorde que el silenci administratiu és negatiu en
aquest cas i que està regulat per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques.
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