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Referencia: 5816/2021

Procedimiento: Ordenanzas y reglamentos

MEDI AMBIENT  

INFORME

Assumpte: informació pública de l’inici del tràmit de consulta prèvia per a l’aprovació d’un 
Reglament que regule la creació i funcionament del «Consell Local de Transició Ecològica – 
Medi Ambient de l’Ajuntament d’Alcoi»

En compliment de l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Publiques, es planteja una consulta pública prèvia a l'elaboració, per 
aquesta Regidoria, de l'esborrany d’un reglament que regule la creació i funcionament del  
“Consell Local de Transició Ecològica – Medi Ambient de l’Ajuntament d’Alcoi”, amb la finalitat de 
conèixer l'opinió de la ciutadania, organitzacions i associacions de la Ciutat.

Aquest procés no exclou el determinat per la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Regiment Local (article 45) para la presentació d'al·legacions i suggeriments després de 
l'aprovació inicial, i en el seu cas, pel Plenari de l’Ajuntament.

Aquest reglament està contemplat en el Pla Normatiu Anual 2021 de l’Ajuntament d’Alcoi, aprovat 
per resolució d’Alcaldia 4861/2020, de data 20 de desembre i modificat per resolució d’Alcaldia 
795/2021 de data 26 de febrer de 2021.

Poden fer-se aportacions, al·legacions i/o suggeriments, durant un termini de 15 dies hàbils, a 
comptar des de l'endemà de la publicació en el Tauló d'Anuncis i Edictes Electrònics i en la pàgina 
web del Departament de Transició Ecològica.

Podran utilitzar-se els següents mitjans:

 Correu electrònic del Departament de Transició Ecològica: medi_ambient@alcoi.org
 Seu electrònica del Ajuntament de Alcoi: Catàleg de tràmits/ Tots els tràmits/Sol·licitud de 

propòsit general.
 Registre General d’Entrada, sol·licitant cita prèvia ( https://citaprevia.alcoi.org/)
 Per qualsevol de les formes establides en la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
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A continuació es descriuen els problemes que es pretenen resoldre amb aquest reglament, les 
raons de la necessitat i oportunitat de la seua aprovació, els objectius que persegueix i una anàlisi 
d’altres possibles alternatives.

Antecedents normatius

El reglament de participació ciutadana aprovat per l’Ajuntament d’Alcoi BOP 26/10/2020 explica en 
els seus articles 27 i 28 en què consisteixen els òrgans de participació i els consells sectorials que 
són òrgans de participació que tenen caràcter consultiu, de formulació de propostes i 
suggeriments. A més a més la participació ciutadana en els diferents òrgans és voluntària i 
gratuïta i sense cap tipus de remuneració amb independència de la funció i el càrrec exercit.

Aquests consells sectorials són òrgans de participació, informació i proposta de la gestió municipal 
referida als distints sectors d’actuació en què l’Ajuntament té competència.

Poden fer propostes, informes, consultes i suggeriments en temes relacionats amb l’àmbit 
sectorial de què es tracte.

En aquest sentit aquest reglament ve a regular el funcionament del Consell Local de Transició 
Ecològica – Medi Ambient, que es tracta d’un òrgan consultiu i de participació social que naix a 
l’empara de la Carta d’Aalborg – Xarxa de Ciutats i Pobles Europeus cap a la Sostenibilitat i amb 
una Agenda 21 Local que representa el Pla d’Acció cap a la Sostenibilitat. En aquest Consell es 
tractaran les prioritats dels ciutadans i ciutadanes respecte dels problemes ambientals i iniciatives 
a la nostra ciutat i també definir plans d’acció i estratègies per a millorar les condicions ambientals 
de totes i de tots. Així es poden analitzar i jerarquitzar els problemes ambientals de la comunitat i 
proposar després estratègies per a pal·liar-los tenint en compte la capacitat financera limitada de 
l’Ajuntament. Tot el treball que farem estarà alineat amb els ODS (Objectius Desenvolupament 
Sostenible) i de l'Agenda Urbana 2030, els seus 10 Objectius Estratègics i amb les Lleis de 
Transició Ecològica estatal i autonòmica.

Problemes que es pretenen solucionar i objectius:

El Consell Local de Transició Ecològica i Medi Ambient és un òrgan complementari de 
l’Ajuntament d’Alcoi, que es constitueix per tindre funcions de caràcter consultiu, d'assessorament 
i de participació, capacitat per a la formulació de propostes, suggeriments, activitats i projectes en 
relació amb els principals problemes mediambientals i les seues solucions.

El Consell Local de Transició Ecològica i Medi Ambient, és un òrgan de participació consultiu i 
d’assessorament i amb les atribucions que es detallen a continuació.
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a) Potenciar la participació ciutadana dels diferents sectors socials (associacions i ciutadania), 
creant espais de reflexió i col·laboració en l’àmbit del Medi Ambient local i la Transició Ecològica, i 
tractar també les seues problemàtiques i solucions.

b) Actuar com a òrgan consultiu i d’assessorament en les actuacions i decisions de la Regidoria de 
Transició Ecològica i l’Ajuntament d’Alcoi en matèria mediambiental i fer propostes de noves 
actuacions.

c) Proposar les inversions necessàries en l’àrea perquè es tinga en compte en el moment 
d’elaborar els pressupostos municipals.

d) Potenciar i pensar accions encaminades cap al Desenvolupament Sostenible i l’Agenda Urbana 
2030 per mitjà dels ODS i la seua difusió, per portar a la ciutat d’Alcoi com a exemple modèlic de 
la comarca i una de les ciutats pilot a Espanya, i establir relacions estretes amb la Mancomunitat i 
altres organismes de què estem adscrits.

e) Informar de les propostes municipals que afecten l’àrea de Transició Ecològica i dels projectes 
d’interés global per al municipi.

f) Demanar informació sobre temes del seu interés.

g) Utilitzar l’Educació Ambiental com a eina de treball amb tota la ciutadania i com a eina per a 
millorar la qualitat de la ciutat quant a energia, residus, neteja, espais naturals-ecosistemes i la 
seua conservació.

h) Analitzar i buscar solucions viables a mitjà-llarg termini als problemes ambientals concrets de la 
nostra ciutat quant a residus, energia, contaminació i cicle de l’aigua.

i) Portar endavant accions que revaloren el vertader Patrimoni Natural de la nostra ciutat i de la 
seua biodiversitat.

Necessitat i oportunitat de l’aprovació:

Els motius que fan necessària la tramitació d’aquest nou Reglament:

 Posar en marxa de nou un òrgan de participació per a temes Mediambientals, on puguen 
participar totes les associacions, organismes i la ciutadania per poder debatre, presentar i 
buscar solucions als diferents reptes i problemes mediambientals actuals de la nostra 
ciutat.
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 L’aprovació d’aquest reglament, permetrà després de la seua provació posar en marxa el 
mateix consell a través de les Comissions i el Plenari del Consell i així posar en 
funcionament el Consell Local de Transició Ecològica – Medi Ambient.

Possibles solucions alternatives reguladores o no reguladores:

No hi ha altra alternativa que regule la participació, ja que el Reglament és l’instrument adequat 
per a donar participació a la ciutadania i a les entitats que poden aportar les suggeriments que 
consideren oportunes. La no regulació suposa deixar sense organisme de participació als 
interessats.

El cap del departament de Medi Ambient

Alcoi, 11 de març de 2021
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