Ajuntament de Cocentaina

ESBORRANY DE L’ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE CULTURA,
EDUCACIÓ I TRADICIONS.
Data: 10 de juny de 2014
Hora: de les 20:15 h a les 21:30 h
Lloc: Biblioteca Pública Municipal Pare Arques
Presidenta del Consell:
Sra. Marcela Richart Carbonell
Secretari:
Sr. Vicent Josep Santamaria i Picó
Vocals assistents del Ple del Consell:
Sra.

Raquel Seguí Ripoll

Grup Municipal PSOE

Sra.

Silvia Climent Sanchis

Grup Municipal PP

Sra.

Amparo Martí Soler

Col·lectiu 03820

Sra.

Isabel García Segovia

Cor de Cambra Discantus

Sr.

José Luis Agulló

Orquestra de Pols i Plectre la Paloma

Sr.

Rafael Enguix Ribelles

Garbera Cultural El Guaret

Sr.

Pere Ferrer Marset

Centre d'Estudis Contestans

Sra.

Milagro Martín Castañer

AMPA Col·legi Sant Francesc d'Assís

Sra.

Milagro Purificación Pascual

Associació d'Alumnes FPA Beniassèn

Assisteixen com a invitats:
Sr.

Ivan Jover Peris

Associació d'Amics del CEC

Sr.

Luis Miguel Ardevínez Hernánez

Associació Cultural ISA

Sr.

Francesc Xavier Carbonell Jordà

Grup Municipal Compromís

Sr.

Miguel Ángel Raigal Jornet

Casa de la Joventut

Sr.

Jaume Domènech Blanquer

Grup de Dolçaines i Tabals El Mal
Passet

Sr.

José Francisco Molina Pérez

Iniciativa per Cocentaina
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Ajuntament de Cocentaina
També hi assisteixen:
Sra. M. Carmen Ferrer Santonja

Cor de Cambra Discantus

Excusen l'absència:
Associació de Veïns de Cocentaina
Ordre del dia
1. Constitució del Consell de Cultura, Educació i Tradicions.
2. Elecció de vicepresident / vicepresidenta.
3. Informe sobre vocals designats per les entitats i grups.
4. Informació sobre el nou reglament: composició i organització.
5. Torn obert de paraules.
1. Constitució del Consell de Cultura, Educació i Tradicions

Continua explicant la Sr. Richart que també es va aprovar el Reglament Intern
dels Consells Sectorials, que serà comú a tots, el qual va ser sotmès a
audiència de les associacions i a informació pública mitjançant un edicte
publicat en el BOP, sense que es presentara cap al·legació ni suggeriment, de
manera que va quedar definitivament aprovat i publicat en el BOP d'Alacant
número 88 de data 9 de maig de 2014. Es reparteixen algunes còpies d'aquest
reglament.
De conformitat amb el que preveu l’art. 14 del Reglament del Consell queda
vàlidament constituït amb l’assistència de tres vocals comptant a la presidenta.
2. Elecció de vicepresident / vicepresidenta.
La Sra. Marcela Richart proposa ajornar l’elecció de la Vicepresidència a la
pròxima sessió, a fi puguen assistir més vocals designats per part de les
associacions i que hi haja així més pluralitat. S'acorda convocar de nou el
Consell de Cultura, Educació i Tradicions per al dimarts 1 de juliol a les 20:00 h
per a elegir el vicepresident i vicepresidenta. La proposta s'accepta per
unanimitat.
La Sra. Richart proposa canviar la ubicació física de les reunions del Consell:
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La Sra. Marcela Richart obri la sessió i explica que per acord del Ple adoptat el
20 de febrer de 2014, es van dissoldre tots els consells consultius existents, tot
i que es manté la regulació actual del Consell de Fira, el Consell Escolar i el de
Joventut. Es va aprovar la constitució dels nous consells sectorials en el marc
d'allò que disposa el Reglament de Participació Ciutadana, de manera que va
quedar configurat el Consell de Cultura, Educació i Tradicions, que ampliarà a
partir d’ara les matèries de l’anterior Consell de Cultura.
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de la Biblioteca a la Casa de la Joventut. Després de valorar alguns punts a
favor de la nova ubicació, la proposta és acceptada per unanimitat.
3. Informe sobre vocals designats per les entitats i grups.
La Sra. Marcela Richart informa que, en el dia que té lloc la reunió d'aquest
Consell, hi ha designats 12 vocals i els respectius suplents entre grups polítics
municipals i associacions. Els grups polítics són els següents: Partit Socialista,
Partit Popular, Col·lectiu 03820 i Esquerra Unida. Les associacions són les
següents: Associació de Veïns, Club contestà de cotxes i motos clàssics, Cor
de Cambra Discantus, Orquestra de Pols i Plectre La Paloma, Garbera Cultural
El Guaret, Centre d'Estudis Contestans, AMPA del Col·legi Sant Franscesc
d'Assís i Associació d'Alumnes de la FPA Beniassèn.
Així mateix, s'indica que en les pròximes setmanes s'espera que la resta
d'associacions vagen designant els respectius vocals i suplents i que s'aniran
publicant els corresponents decrets per ampliar la llista de membres en el Ple
del Consell.

Quant a la nova regulació de les convocatòries en el Reglament, s’informa que
es realitzaran per correu electrònic, per la qual cosa és fonamental que els
vocals designen una adreça de correu electrònic per a la seua notificació.
També s’informa que es notificaran almenys amb 48 hores d’antelació. No
obstant això, es comenta, al fil d'una intervenció sobre el tema del Sr. Rafael
Enguix, que s'intentarà fer arribar les convocatòries amb bastant més dies
d'antelació, entre una setmana i quinze dies abans, tal com s'ha fet en l'anterior
Consell de Cultura.
4. Informació sobre el nou reglament: composició i organització.
S'informa que mitjançant Decret 712 de 26/5/14, l'alcalde ha delegat la
Presidència en la regidora delegada de Cultura, Marcela Richart Carbonell, i ha
designat secretari del Consell el tècnic Vicent Josep Santamaria Picó; es
comenta que el Ple ha de designar la Vicepresidència entre vocals que no
siguen proposats pels grups polítics, i que el vicepresident o vicepresidenta
també formarà part del Consell de Participació Ciutadana.
La presidenta passa a llegir en la seua totalitat el Reglament de Règim Intern.
Comença explicant que, segons l'article 1, "el Consell de Cultura, Educació i
Tradicions és l’òrgan consultiu de la corporació en matèria d’activitats i de
projectes que es realitzen o es promoguen al municipi, relacionats amb la
cultura, l'educació i les tradicions, o en qualsevol aspecte que incidisca en el la
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En aquest sentit, s’explica que per a formar part del Consell, les associacions
interessades han de presentar certificat de l’acord adoptat per l’òrgan
corresponent de cada entitat en què conste la voluntat de formar part del
Consell i les dades del vocal proposat i del suplent.
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promoció de la cultura, les tradicions i festes (sense perjudici de les
competències del Consell de Fira), l'exercici de les competències municipals en
matèria educativa (sense perjudici de les competències del Consell Escolar), i
la creació, gestió i manteniment dels edificis, instal·lacions i equipaments
culturals i educatius municipals, incloent-hi els béns d'interès històric artístic, tot
insistint especialment en la participació dels ciutadans de Cocentaina."
Al fil de la lectura d'aquest article, la Sra. Amparo Martí formula la pregunta una
pregunta sobre el caràcter consultiu del Consell. Així mateix, la Sra. Purificación
Pascual també pregunta si hi ha alguna llei que marque que els consells han de
ser consultius. Finalment, el Sr. Pere Ferrer demana que, tot i que el consell és
consultiu, es faça cas a les decisions que s'hi prenguen.
Contesta la Sra. Richart a totes aquestes qüestions relacionades amb el
caràcter consultiu del Consell dient que el que es tracta és de traure el màxim
profit a aquest Consell de participació, que ha de ser dinàmic, que fer-lo
funcionar és cosa de tots i implica un alt grau de compromís.

La Sra. Richart continua la lectura del Reglament i en arribar a l'article 3.2, que
diu literalment "[...] les persones designades com a vocals han de ser majors
d'edat i veïns de Cocentaina", el Sr. José Luis Agulló planteja una pregunta
sobre l'obligació de ser veí de Cocentaina, és a dir, de la necessitat d'estar
empadronat, ja que, en el seu cas, ell no ho està. En el mateix sentit es
manifesten altres vocals del Consell que es troben en idèntiques condicions.
Es crea un debat al voltant d'aquest punt i cada representant dóna la seua
opinió sobre si el fet d'estar empadronat implica desenvolupar o no les
activitats, sobre el motiu pel qual aquest article es va redactar així, sobre si és o
no discriminatori, tot tenint en compte que no s'exigeix als representants dels
grups polítics, etc. En resum, hi ha una majoria de vocals que considera que
aquest requisit és discriminatori i creu que s'hauria de modificar.
És per això que es pren l'acord de presentar al Ple de l'Ajuntament de
Cocentaina una al·legació que propose modificar el text de l'article 3.2 en el
punt que fa referència a l'obligació de ser veí o veïna de Cocentaina per part
dels vocals que han de representar les associacions en el Ple del Consell.
5. Torn obert de paraules.
La Sra. Purificación Pascual comenta que ella pensava que en aquest Consell
es tractaria el tema de les subvencions a l'Associació d'Alumnes i que també
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No obstant això, tant la Sra. Martí com el Sr. Ferrer reiteren que el Consell
hauria de ser, a més d'un fòrum de participació, un espai on tractar tots els
assumptes culturals abans que l'equip de govern prenguera cap decisió.
Contesta la Sra. Richart que aquest desig que manifesten els dos vocals
esmentats és impossible des del punt de vista de la gestió política d'una
regidoria i que, per tant, el Consell ha de complir els objectius per als quals ha
sigut creat, és a dir, un òrgan consultiu i participatiu d'activitats i projectes
relacionats amb la cultura, l'educació i les tradicions.
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estaria present la regidora d'Educació, ja que ara aquest Consell sembla que
assumeix algunes matèries que corresponen al Consell Escolar Municipal.
El Sr. Luis Ardevínez manifesta els seus dubtes sobre la configuració del
Consell i diu que ignora els motius pels quals aquest Consell s'ha proposat així.
El Sr. Pere Ferrer pensa que la Pia Unió també hauria d'estar en aquest
Consell i tornar a reiterar que no entén per quin motiu no hi està, en el seu cas
en concret, se li nega la possibilitat d'assistir com a vocal de ple dret a les
sessions pel simple fet de no residir al municipi, tot i que recorda que és ben
palesa la seua tasca i la seua trajectòria al llarg de molts anys a favor de la
cultura i les tradicions del nostre poble.
I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta del Consell alça la sessió,
de la qual, com a secretari, estenc i certifique aquesta acta.
El secretari del Consell de Cultura, Educació i Tradicions.
Vicent Josep Santamaria Picó
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