Ajuntament de Cocentaina
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL DE CULTURA,
EDUCACIÓ I TRADICIONS DE COCENTAINA EL DIA 19 DE NOVEMBRE DE 2015
ASSISTENTS:
Presidenta : Sra. Marcela Richart Carbonell
Vocals:
Sra. Purificación Pascual Botella

Associació d'Alumnes FPA Beniassèn

Sr. José Martínez Martínez

Associació de Filatèlia i Numismàtica

Sra. M. Carmen Prats Ruiz

Associació de Veïns de Cocentaina

Sra. Isabel García Segovia (suplent)

Cor de Cambra Discantus

Sr. Rafael Enguix Ribelles

Garbera Cultural El Guaret

Sra. Amparo Martí Soler

Grup Municipal Compromís - 03820

Sra. M. Pilar Pérez Tomás

Grup Municipal Guanyar

Sr. Adolfo Sancho Agulló

Grup Municipal PP

Sr. Rafael Reig Cascant

Orquestra de Pols i Plectre La Paloma

Sr. José Luis Muñoz Huercano (suplent)

Unió Musical Contestana

Sr. Ivan Jover Peris

Associació d'Amics del CEC

També hi assisteixen: Pere Ferrer Marset (Centre d'Estudis Contestans), Franjo Reig (Ateneu
Musical), Simeón Faus (Ateneu Musical), Miguel Ángel Raigal (Casa de la Joventut)
Secretari de la Comissió: Sr. Vicent Josep Santamaria i Picó
A Cocentaina, 19 de novembre de 2015, a les 20:18 hores, es reuneixen a la Casa de la
Joventut, sota la Presidència indicada, els membres del CULTURA, EDUCACIÓ I TRADICIONS
abans relacionats.
Atès que assisteix el quòrum suficient per a la seva celebració en segona convocatòria, la
Presidència declara oberta la sessió, tot procedint a examinar l'únic punt inclòs en l’ordre del
dia; aquest es desenvolupa de la manera següent:
ORDRE DEL DIA
1. PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2015: PROPOSTES
La presidenta dóna la paraula al Sr. Rafael Enguix, com a membre del Consell Agenda 21
designat vocal en el Consell de Participació Ciutadana, que explica la proposta que va eixir en
la darrera reunió d'aquest Consell, que és destinar la partida de Pressupostos Participatius, un
total de 25.000 euros, al projecte Xarxa Llibres.
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La Sra. Richart demana l'opinió de la resta de membres.
Hi intervé la Sra. Amparo Martí, que parla dels pressupostos participatius i del reglament que
els regula.
La Sra. Purificación Pascual diu que els diners si no es gasten van a parar als bancs. Es crea al
debat del que passa en un cas de romanent de superàvit i si s'acumula per al pressupost de
2016.
Hi intervé la Sra. M. Carmen Prats, que trasllada l'opinió de l'Associació de Veïns, que té clar
que amb el poc temps que s'ha tingut no es poden fer propostes. Es queixa reiteradament del
poc temps amb què es fan les convocatòries i que no hi ha possibilitat d'organitzar assemblees
amb les respectives entitats i associacions per a portar propostes als consells. Es queixa també
que no acaben d'arribar els pressupostos participatius des de 2013 que funcionen. Finalment,
fa constar la denúncia de la seua entitat per la manera de treballar, que considera que no és
l'adequada.
El Sr. Rafael Enguix expressa el seu acord amb la intervenció de la Sra. M. Carmen Prats.
Hi intervé el Sr. José Luis Muñoz i pregunta per quin motiu no s'han gastat els diners de
Participació Ciutadana durant aquest 2015, quan el pressupost es va aprovar en febrer. La Sra.
Marcela Richart contesta que ha sigut any electoral i es van desconvocar els consells al mes de
maig.
Hi intervé el Sr. Adolfo Sancho i diu que aquests diners són d'una partida del pressupost que no
estava prevista destinar al tema dels llibres.
El Sr. José Luis Muñoz pregunta que si van al romanent del pressupost, a l'any que ve es
podria destinar el doble a Participació Ciutadana, és a dir, que hi haja un compromís de
destinar els d'enguany i també els de 2016. Pensa que els diners es podrien traure d'una altra
partida. Alguns membres mostren el seu acord amb la proposta del Sr. Muñoz.

El Sr. Adolfo Sancho diu que, si no hi ha cap proposta, s'ha d'usar per a Xarxa Llibres i que
legalment no es pot usar el romanent de l'any passat.
La Sra. Amparo Martí comenta que el sistema que s'ha triat no és operatiu. Diu que haguera
sigut millor convocar una assemblea i creu que els consells no són una eina de participació
real.
La Sra. Isabel García pregunta si els 25.0000 euros poden anar destinats a cada entitat. El Sr.
Raigal explica com es faria la despesa d'aquests diners, que hauria de ser en assemblees i
projectes que s'han de votar entre els veïns, ja que són participatius.
Acabat el debat, es decideix votar les dues propostes que s'han plantejat i es pren per majoria
el següent:
ACORD
La proposta que el Consell de Cultura Educació i Tradicions porta al Consell de Participació
Ciutadana és que es busquen altres partides per a destinar el finançament del projecte Xarxa
Llibres i, en cas que no n'hi haja, que es destinen els 25.000 euros de Participació en Xarxa
Llibres. En qualsevol cas, es sol·licita que l'Ajuntament assumisca el compromís de
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Hi intervé Marcela per a deixar clar que la proposta de l'equip de govern és destinar els 25.000
euros a Xarxa Llibres.
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pressupostar-ne 50.0000 per a 2016 i dedicar-los a la partida de Participació Ciutadana.
Així mateix, s'insta l'Ajuntament a començar a treballar en projectes i en pressupostos
participatius.

No havent més intervencions, i sense més assumptes a tractar, la Presidència va concloure la
sessió a les 21:30 hores del dia de la data, de la qual cosa, com a secretari, en done fe.
LA PRESIDENTA

EL SECRETARI

Marcela Richart Carbonell

Vicent Josep Santamaria i Picó
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