REGLAMENT DEL CONSELL 21.TÍTOL I.- CAPÍTOL I.- CONSTITUCIÓ I FINS DEL CONSELL.ARTICLE 1r.- Amb la denominació de Consell 21, òrgan complementari de
l’Ajuntament de Cocentaina, es constitueix un Consell amb fins exclusivament d’informe i, si
és procedent, proposta en el marc de les competències i actuacions relatives al sector
d’activitat mediambiental.
Serà el fòrum de participació ciutadana i dels sectors econòmics i socials, en el procés
de l’Agenda 21 Local a Cocentaina.
ARTICLE 2n.- El Consell 21 tindrà com a objectius prioritaris:
a) Promoure la participació ciutadana en temes ecològics i mediambientals.
b) Assessorar a l’Ajuntament en l’adopció d’acords i elaboració de programes o
projectes amb incidència mediambiental.
c) Elaboració de l’Agenda 21 local i realitzar el seguiment de tot el procés del Pla
d’Acció Local anomenat “Cocentaina cap a la sostenibilitat” (L’Agenda Local 21 a
Cocentaina).
d) Informar en tots aquells projectes i plans del municipi que afecten al
desenvolupament sostenible, i que segons la normativa vigent, exigisquen un
procés de participació pública.
ARTICLE 3r.- El domicili del Consell caurà a la Casa Consistorial de Cocentaina,
Plaça de la Vila, núm. 1.
L’àmbit d’aquest Consell comprèn el terme municipal de Cocentaina.
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ARTICLE 4t.- El Consell 21 estarà format per cinc membres representants dels grups
polítics municipals i els restants membres integraran el mateix en representació de cadascuna
de les següents associacions, entitats o grups socials:
- Centre Excursionista Contestà.
- Grup d’Amics de la Natura.
- Societat de Caçadors.
- OCAPA
- Associació d’empresaris.
- CC. OO.
- UGT
- Consell Escolar Municipal.
- Entitat Pública de Sanejament.
- Associació de Comerç El Comtat.
- Consell de l’Àrea de Salut núm. 14.
- Moviment Júnior
- Policia Local.
- Guardia Civil.
- I.E.S. Pare Arques
- Associació de Veïns
A més a més s’afegiran els següents membres:
- Com a representant de la Conselleria de Territori i Habitatge, el Director del Parc
Natural de la Serra de Mariola.
- Un representant de l’empresa de neteja o entitat a la qual se li assignarà la
recollida de residus sòlids urbans.
- Un representat de una de les caixes bancàries (CAM, Bancaixa) que disposen
d’un Fons solidari per a tasques mediambientals.
- Un tècnic municipal del Departament d’Urbanisme.
- L’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local Sostenible, que assumeix les
tasques de coordinació de l’Agenda 21 Local de Cocentaina.

ARTICLE 5é.- Els drets que corresponen als membres del Consell són els següents:
a) Assistir a les reunions amb dret a veu i vot.
b) Elegir i ser elegit per a l’exercici de càrrecs directius al si del mateix.
c) Exposar tot el que considere que puga contribuir a fer més plena la vida del
Consell i més eficaç la realització d’objectius.
d) Fer ús dels serveis que es posen a disposició del Consell.
ARTICLE 6é.- Els deures dels membres del Consell són:
a) Actuar conforme a les normes reglamentàries.
b) Mantenir la col·laboració necessària amb vista al bon funcionament del Consell.
ARTICLE 7é.- Els membres del Consell seran anomenats pel Ple de l’Ajuntament a
proposta de les distintes entitats o associacions. En la mateixa forma seran proveïdes les
substitucions que es produïsquen.
La incorporació al Consell 21 es podrà realitzar en qualsevol fase del procés, tant per
a les persones individuals com per a les associacions, prèvia petició escrita, sempre amb la
idea d’aconseguir la màxima implicació i la màxima participació i previ dictamen favorable del
Consell al respecte de les noves incorporacions.
Per a que els nous membres admesos s’incorporen de ple dret al Consell 21, una
vegada siguen anomenats pel Ple, no serà necessari la modificació d’aquest reglament afegint
el nom de les associacions de les noves incorporacions a l’article 4.
ARTICLE 8é.- Seran causa de pèrdua de la condició de membre del consell:
a) La voluntat del mateix interessat comunicada per escrit.
b) Inassistència a les reunions durant tres sessions consecutives sense causa
justificada.
c) No complir les obligacions reglamentàries.
d) La baixa com a membre de l’entitat a què representa i la desaparició o canvi de
finalitat de la mateixa.
ARTICLE 9é.- Seran competències del Consell:
a) Proposar solucions a problemes concrets de medi ambient al Municipi de
Cocentaina.
b) Formular iniciatives i propostes que redunden en la millora de les condicions
mediambientals del municipi.
c) Conèixer l’actuació municipal en matèria d’obres, projectes i activitats amb un
possible impacte ambiental emetent els corresponents informes i ser l’organisme
de consulta, en tots aquells projectes del municipi que afecten al
desenvolupament sostenible, i que segons la normativa europea, estatal i
autonòmica vigent, exigisquen un procés de participació pública.
d) Proposar els procediments que s’estimen adequats per a la promoció de la
participació ciutadana en ordre a la protecció de l’entorn ambiental del nostre
Municipi.
e) Estimular i consolidar la creació d’una consciència ecològica individual i
col·lectiva, utilitzant per a aquest fi els mitjans de difusió i comunicació públics.
f) Elaboració de l’Agenda 21 local i realitzar el seguiment de tot el procés del Pla
d’Acció Local anomenat “Cocentaina cap a la sostenibilitat” (L’Agenda Local 21 a
Cocentaina).
TÍTOL II.- CAPÍTOL I.- DE L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CONSELL.ARTICLE 10é.- El Consell es reunirà en sessió ordinària tres vegades a l’any.
ARTICLE 11é.- Les sessions extraordinàries es celebraran sempre que siga necessari, per
iniciativa de la presidència o a sol·licitud de al menys un terç dels membres.
ARTICLE 12é.- Les convocatòries dels membres del consell corresponen al President del
mateix, realitzant-se per escrit amb expressió del dia, hora, lloc i ordre del dia
corresponent, i amb quinze dies d’antelació. El Consell avaluarà i farà propostes
contínuament sobre l’evolució i la dinàmica del Pla d’Acció.

A les sessions del Consell i comissions de treball podran acudir tècnics especialistes en les
matèries que es tracten, amb veu però sense vot, convidats pel President o per un terç
dels membres del Consell.
El Consell 21 podrà crear comissions de treballs temàtiques, a proposta del President o de
un terç dels membres del Consell, on podran participar tots els membres del Consell que
de forma activa vulguen fer aportacions. Aquestes comissions es reuniran periòdicament i
emetran dictàmens, que posteriorment seran tractats al Consell 21.
ARTICLE 13é.- Les reunions del Consell seran presidides pel president del mateix,
substituint-li en cas d’absència el Vicepresident o el membre de major edat
successivament.
ARTICLE 14é.- El Consell quedarà vàlidament constituït en primera convocatòria amb
l’assistència de la meitat més un dels membres. En segona convocatòria, que tindrà lloc
mitja hora després, també quedarà vàlidament constituït sempre que siga un mínim de tres
membres.
A les sessions del consell podran participar entitats i persones que no siguen d’aquest
organisme, amb veu però sense vot, previ vot favorable per majoria simple dels membres
assistents i prèvia petició escrita al consell.
ARTICLE 15é.- Els acords que s’adopten hauran de ser-ho amb el vot de la majoria simple
dels membres presents, decidint en cas d’empat el vot de qualitat del President.
El mètode de treball serà transparent i participatiu, obert a les associacions i a les
persones amb inquietud que vulguen fer les seues aportacions. En tot moment es cercarà
el consens entre els interessos dels diferents col·lectius representats.
L’Ajuntament serà qui s’encarregue de moderar les sessions de treball i serà qui s’esforce
per aconseguir aquest consens. Les solucions excloents van en contra dels objectius de
l’Agenda Local 21.
ARTICLE 16é.- Els Plans de Participació Pública
En relació a les sessions del Consell 21 convocades per a tractar projectes del municipi
que afecten al desenvolupament sostenible, i que segons la normativa europea, estatal i
autonòmica vigent, exigisquen un procés de participació pública, en cada cas es podrà
elaborar un Pla de Participació Pública, a proposta del President o de un terç dels
membres del Consell.
Els Plans de Participació Pública elaborats pel Consell, prèvia consulta dels plans
presentats per les empreses, en cada cas marcaran la estratègia i les pautes dels
processos de participació, que podran obrir-se a tots els ciutadans en alguna de les seues
fases.
Aquestos plans hauran de contemplar, en tot cas, els drets: d’accedir amb antelació
suficient a la informació rellevant dels projectes exposats a consulta, de formular
al·legacions quan encara estigueu obertes totes les opcions i abans que s’adopten les
decisions; de fer-se públic el resultat definitiu del procediment en què ha participat i
s’informe dels motius en què es basa la decisió adoptada; així com a rebre una resposta,
escrita i motivada sobre les al·legacions formulades, havent-se de notificar de conformitat
amb el que estableix la legislació vigent.

CAPÍTOL II.- ALTRES ÒRGANS.ARTICLE 17é.- En el marc de l’estructura interna del Consell es diferencien els següents
òrgans:
a) El President del Consell.
b) El Vicepresident.

c) El Secretari.
ARTICLE 18é.- La presidència haurà de recaure en un membre de la Corporació
anomenat lliurement per l’Alcalde.
ARTICLE 19é.- El Vicepresident serà elegit pel Consell mitjançant votació portada a terme
al seu si. El Secretari serà designat per la presidència no sent necessari que forme part
del propi Consell. El Secretari participarà en el Consell amb veu però sense vot.
ARTICLE 20é.- Correspon al President:
a)
b)
c)
d)

La presidència i direcció dels debats.
Emetre el vot de qualitat en cas d’empat en les votacions.
Establir les convocatòries de les reunions del Consell.
Visar les actes i certificats confeccionats pel Secretari.

ARTICLE 21é.- Al President li substituirà en cas d’absència o malaltia el Vicepresident.
ARTICLE 22é.- Al Secretari li competeix:
a)
b)
c)
d)

Custodiar la documentació del Consell.
Alçar, redactar i firmar les actes de les reunions.
Redactar i autoritzar els certificats que es precise expedir.
Portar el llibre d’actes.”

