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APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT QUE REGULA LA CREACIÓ I FUNCIONAMENT DEL
CONSELL LOCAL DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA - MEDI AMBIENT

REGLAMENT PER A REGULAR LA CREACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CONSELL
LOCAL DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I MEDI AMBIENT
Preàmbul
Aquest reglament té com a objecte regular la creació i funcionament del Consell Local
de Transició Ecològica i Medi Ambient, que pertany al Departament del mateix nom.
El Consell 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 de les 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.
Antecedents
L’Ajuntament ha estat treballant en aquest sentit i s’ha apuntat a les diferents xarxes
que han anat sorgint.
Així estem adherits a:
- A la Carta d’Aalborg (Ciutats Europees cap a la Sostenibilitat) es va adherir el
30 de gener de 1998.
- El Compromís d’Aalborg +10 i adhesió Agenda 21 Local Xarxa Provincial de la
Província d’Alacant, el 17 de juny de 2005.
- El Pacte d’Alcaldia pel Clima i l’Energia, el 30 de juliol de 2010.
- El Pla d’Acció d’Energia Sostenible, el 24 de juny de 2013.
- A l’Aliança de Ciutats de la Comunitat Valenciana pel Desenvolupament
Sostenible, el 29 de febrer de 2016.
- I continuarem treballant en l’aplicació d’aquests objectius, per mitjà de la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies que va crear el novembre de
2019 la Xarxa d’Entitats Locals per a desenvolupar els ODS de l’Agenda 2030,
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un òrgan constituït amb els governs locals que es comprometen a aplicar els
ODS de l’Agenda 2030 de manera transversal en les polítiques públiques
municipals, que es va aprovar en el Plenari de maig de 2020 per unanimitat. El
seu propòsit principal és afavorir la coordinació d’actuacions entre els governs
locals, la qual cosa permetrà obtenir més bons resultats en la implementació de
l’Agenda 2030 en els municipis i províncies, a través de la localització i
desenvolupament dels ODS en l’àmbit local.
A més a més, Alcoi ha estat escollida una de les ciutats pilot a Espanya per a
l’elaboració de l’Agenda Urbana 2030. L’Agenda Urbana Espanyola és un
document estratègic de conformitat amb els criteris establits per l’Agenda 2030,
la nova Agenda Urbana de les Nacions Unides i l’Agenda Urbana per a la Unió
Europea, que persegueix l’assoliment de la sostenibilitat en les polítiques de
desenvolupament urbà. Aquest document ha d’incloure un complet Pla d’Acció
que complisca els requeriments establerts en l’Agenda Urbana Europea i en
l’Agenda Urbana Espanyola, amb l’objectiu de perseguir la sostenibilitat en les
polítiques de desenvolupament urbà en l’àmbit local i en línia amb l’Agenda
2030. Constitueix, a més, un mètode de treball i un procés per a tots els actors,
públics i privats, que intervenen a les ciutats i que busquen un
desenvolupament equitatiu, just i sostenible des dels seus diferents camps
d’actuació. Evidentment aquest consell també podrà participar i fer les seues
aportacions en aquesta Agenda Urbana 2030.
Títol I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Naturalesa jurídica i denominació
El Consell Local de Transició Ecològica i Medi Ambient és un òrgan complementari de
l’Ajuntament d’Alcoi, que es constitueix per a tenir funcions de caràcter consultiu,
d’assessorament i de participació, capacitat per a la formulació de propostes,
suggeriments, activitats i projectes en relació amb els problemes mediambientals
principals i les seues solucions.
Article 2. Objecte i atribucions
El Consell Local de Transició Ecològica i Medi Ambient és un òrgan de participació
consultiu i d’assessorament amb la composició recollida en l’article 6 d’aquest
reglament i amb les atribucions que es detallen a continuació:
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.
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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
als quals 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 interès.
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 i 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.
Article 3. Seu
El Consell Local de Transició Ecològica i Medi Ambient es reunirà a les dependències
de la Casa Consistorial, en aquell lloc que es considere més adient segons les
necessitats.
Article 4. Memòria anual
El Consell Local de Transició Ecològica i Medi Ambient farà un resum-memòria anual
de tot el que s’ha tractat i fet en aquest, a partir de les actes de les reunions del Plenari
i de les Comissions. Tant les actes com la memòria seran públiques quan siguen
aprovades.
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Títol II
Àmbit d’actuació, organització i funcionament
Article 5. Àmbit d’actuació
L’àmbit d’actuació és el terme municipal d’Alcoi, i es podran establir contactes o fer
reunions amb altres organismes o institucions a les quals estem adscrits, per a tractar
temàtiques concretes.
Article 6. Òrgans de Govern
El Consell tindrà els òrgans següents:
a) El Plenari del Consell
b) Les comissions permanents
c) La Presidència - La Vicepresidència
La participació ciutadana en els diferents òrgans és voluntària i gratuïta i sense cap
tipus de remuneració amb independència de la funció i càrrec exercit.
Article 7. El Plenari
El Plenari és l’òrgan superior del Consell, format pel President, Vicepresident,
Secretari. L’alcalde com a President serà membre nat del Plenari del Consell.
1) Presidència: La persona que tinga l’Alcaldia-Presidència de la Corporació o
persona en qui delegue.
2) Vicepresidència: El regidor de Transició Ecològica o, absència seua, la
persona designada per part de la Presidència de la Corporació.
3) Secretaria: Una persona, funcionària de la corporació, adscrita al
Departament de Transició Ecològica, que tindrà el suport tècnic i jurídic dels
serveis de la Corporació, i tindrà veu, però sense vot, o bé una persona
funcionària en qui delegue, del Departament de Transició Ecològica.
4) Una persona representant de cada grup polític
5) Les persones representants de les comissions permanents (presidència o
vicepresidència i secretariat o vicesecretariat).
6) Un representant dels Parcs Naturals Font Roja – Mariola
Article 8. Funcions dels membres del plenari
•
•
•

Participar en els debats, efectuar i plantejar propostes.
Exercir el seu dret a vot, podent fer constar en acta la seua abstenció i el seu
vot reservat.
Formular precs i preguntes.
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•
•
•

Exercir el dret a la informació necessària per complir degudament les funcions
assignades.
Respectar l’obligació de tenir sigil i confidencialitat amb relació a la informació
facilitada.
Aprovar la memòria anual.

Article 9. Incorporacions al Plenari
El Ple de l’Ajuntament podrà requerir en determinats moments la presència
d’especialistes rellevants en temes concrets que puga tractar aquest Consell.
Els requeriments d’aquests especialistes seran confirmats per la majoria simple del Ple
de l’Ajuntament.
Les despeses de desplaçament o dietes d’aquests especialistes seran a càrrec de la
partida que tindrà aquest Consell de Transició Ecològica i Medi Ambient.
Article 10. Funcions de la Presidència-Vicepresidència
Correspon a la Presidència:
a) Tenir la representació del Consell.
b) Formular l’ordre del dia de les sessions del Plenari del Consell i presidir-les.
c) Dirigir i moderar les sessions. En aquest cas, concedirà l’ús de la paraula a
qui ho sol·licite, i serà retirada quan la intervenció no s’ajuste al punt de debat, o
no guarde el respecte degut i/o les bones formes.
d) Pot decidir els empats amb el seu vot de qualitat.
e) Traslladar als òrgans de govern i administració local les propostes i
suggeriments emanats del Consell-Plenari i, eventualment, adoptar les mesures
necessàries per a la seua presa en consideració.
Article 11. Funcions de la Vicepresidència
1. Substituir la Presidència del Consell en absència d’aquesta per delegació, i
assumir totes les seues funcions i atribucions.
2. Assistir a la Presidència en l’exercici de les seues funcions.
Article 12. Funcions de la Secretaria del Consell
Recaurà la Secretaria del Consell en una persona funcionària de la Regidoria de
Transició Ecològica, designada per decret.
1. Convocar les diferents sessions del Plenari, per ordre de la Presidència o
Vicepresidència, i adjuntar la documentació necessària.
2. Assistir la Presidència o Vicepresidència del Consell en les seues tasques de
direcció de les sessions i votacions del Plenari.
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3. Redactar l’acta de les sessions del Plenari i custodiar-les, així com la
documentació pertinent.
4. Mantenir actualitzat el registre d’actes i acords del Plenari.
5 Desenvolupar totes aquelles funcions i tasques addicionals d’ordre tècnic i
administratiu que li siguen encarregades per la Presidència o la
Vicepresidència del Plenari.
Article 13. Règim de sessions
El Plenari del Consell realitzarà, com a mínim, 3 reunions a l’any (quadrimestral), a
banda de totes aquelles d’extraordinàries que es consideren convenients.
Article 14. Convocatòria de reunions
1. Per a la vàlida constitució del Plenari és necessària l’assistència de la Presidència
i/o de la Vicepresidència, la Secretaria i de la meitat almenys dels seus membres
permanents, en primera convocatòria; i d’un terç, en segona convocatòria, deu minuts
més tard.
Les sessions s’hauran de convocar amb un mínim d’antelació de set dies laborables,
mitjançant un escrit adreçat a les persones que l’integren, en el qual conste la llista
d’assumptes que es tractaran, la data de la sessió, l’hora i el lloc en el qual es
realitzarà. En la convocatòria s’haurà d’indicar on està depositada la documentació
necessària.
Seran vàlides les convocatòries realitzades per correu electrònic, que serà el mitjà
preferent de convocatòria. Les sessions de Ple seran públiques i obertes a la
participació dels assistents, sota la direcció de la Presidència. Les convocatòries es
faran públiques en la pàgina web municipal i en els mitjans de difusió que es considere
oportú, amb l’antelació suficient.
2. El Ple de Consell tractarà en cada sessió els assumptes inclosos en l’ordre del dia,
sense perjudici que es puguen debatre uns altres en les sessions ordinàries, després
de la declaració d’urgència prèvia per part de la majoria simple dels membres
permanents. En cas d’empat, decidirà la Presidència amb el seu vot de qualitat.
3. Les convocatòries han d’incloure, preceptivament, un apartat sobre l’aprovació de
l’acta de la sessió anterior, i un altre de torn obert de paraules.
Article 15. Adopció d’acords
Els acords consultius s’adoptaran per majoria simple (més vots positius que negatius)
de les persones assistents a la sessió, amb l’excepció que s’estableix en el paràgraf
següent.
1. Les propostes de modificació d’aquest Reglament exigiran, en qualsevol cas, una
majoria dels dos terços del nombre legal de membres permanents del Consell, com a
requisit previ i necessari per a la seua submissió al Ple de l’Ajuntament, que és el que
ha d’aprovar la modificació dels reglaments en última instància i en qualsevol cas.
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2. La persona que posseïsca la Secretaria del Ple de Consell, alçarà l’acta
corresponent de cada sessió.
Les actes seran públiques i estaran a la disposició de les persones interessades que
les requerisquen en un termini no menor a quinze dies després de la seua aprovació.
Les actes estaran a la disposició de la ciutadania en el web municipal.
Títol III
Les comissions permanents
Article 16. Funcions
Les comissions tindran com a tasca principal recollir les aspiracions, propostes, idees i
suggeriments de la ciutadania per a la seua translació al Ple de l’Ajuntament o, quan
siga pertinent, a la Regidoria de Transició Ecològica, a través del Plenari del Consell.
Article 17. Comissions i règim de sessions
Es constitueixen 4 comissions de treball permanents i es reuniran com a mínim 3
vegades a l’any:
- Energia, Canvi Climàtic, ODS i Agenda Urbana 2030
- Espais Naturals, Món Rural, Biodiversitat i Cicle de l’Aigua
- Residus, Contaminació i Economia Circular - Indústria
- Educació Ambiental i Civisme
Article 18. Membres de les Comissions
Qualsevol persona interessada en el Medi Ambient i que forme part dels col·lectius,
entitats o institucions indicats en l’article 23 podrà inscriure’s en el cens específic
d’alguna de les comissions permanents, d’acord amb el procediment següent:
a) Per a la primera constitució, en cada comissió, s’obrirà un termini de 20 dies
naturals, a fi que les persones interessades puguen presentar la seua sol·licitud.
b) Transcorreguts els 20 dies, es publicarà la llista de les persones que integren
cada comissió permanent, i es deixarà un termini de 10 dies per a corregir
errades.
c) Acabat aquest termini, es convocarà per decret el dia, l’hora i el lloc de
constitució de les diferents comissions.
Cap persona podrà ser membre de més d’una comissió permanent.
La Regidoria de Transició Ecològica posarà els mitjans necessaris (materials i
personals).
Article 19. Constitució de les Comissions
El dia assenyalat es formarà una mesa d’edat, la Presidència de la qual serà exercida
per la persona de més edat; i la Secretaria, per la més jove entre aquelles que
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acrediten haver arribat a la majoria d’edat. Aquests es limitaran a declarar la
constitució de les comissions respectives, a dirigir el procediment d’elecció de les
persones representants permanents en el Ple de Consell, i a elaborar-ne l’acta
corresponent. L’acta haurà de fer constar la llista d’assistents i els acords adoptats.
Article 20. Adhesió a les Comissions
Constituïdes les comissions permanents, qualsevol persona pot inscriure’s en el cens
en igualtat de condicions que els altres.
Article 21. Drets i obligacions
Les persones integrants de cada comissió poden participar en les sessions amb veu i
vot, si bé per a exercir aquest últim dret caldrà haver assistit, com a mínim, a una de
les dues sessions anteriors.
Article 22. Adopció d’acords en Comissions
Les comissions tindran el mateix règim de funcionament que el Ple, si bé per a la seua
constitució vàlida serà necessària, a més del quòrum assenyalat en l’article 14,
l’assistència de la meitat dels seus representants.
Títol IV
Funcionament i representants de les comissions permanents
Article 23. Representants de les Comissions
1. Les comissions permanents han de triar les persones que els representaran
en el Ple de Consell, en el qual tindran la condició de membres permanents.
2. Cada comissió triarà entre 2 representants (Presidència i Secretaria),i 2
substituts (Vicepresidència i Vicesecretaria), amb la finalitat de facilitar la
representació paritària.
3. El mateix dia de la constitució, podran presentar-se les candidatures, per
escrit, davant de la mesa d’edat. La Presidència les proclamarà de viva veu i les
anotarà en una pissarra, de manera que els noms siguen visibles al públic
assistent.
4. Les persones candidates estan obligades a declarar, responsablement, si es
presenten en nom propi o en representació d’alguna associació, col·lectiu,
empresa o qualsevol altre tipus d’entitat, amb personalitat jurídica o sense. Cap
associació, col·lectiu, empresa o qualsevol tipus d’entitat hi podrà tenir més
d’una persona representant. Amb la finalitat de garantir-ho, l’Ajuntament podrà
sol·licitar en qualsevol moment als representants que acrediten fefaentment la
seua condició. Les persones que pertanyen a alguna associació, col·lectiu,
empresa o entitat de l’àmbit de la comissió no podran presentar-se en nom propi
com a candidats.
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5. Entre les candidatures a la Presidència, s’escollirà a la presidència i
vicepresidència entre les persones més votades. I entre les candidatures a
Secretaria es triarà la secretaria i vicesecretaria entre les més votades. Sempre
que siga possible es farà una correcció de paritat de gènere. La correcció
s’efectuarà triant les candidatures de cada gènere que hagen obtingut un
nombre de vots més gran (com a exemple: en cas que siguen 4 persones les
escollides, seran els 2 homes més votats i les 2 dones més votades).
En cas d’empat, es repetirà la votació únicament respecte de les candidatures
afectades.
Les associacions/organitzacions integrants hauran de complir els requisits següents:
a) Estar constituïdes legalment i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats.
b) Tenir el seu domicili social al municipi d’Alcoi.
c) Reflectir en els seus estatuts o en els seus programes o objectiusactivitats la defensa del medi ambient i la sostenibilitat.
d) No perseguir fins lucratius i/o interessos privats.
Membres proposats-representants de:







ASSOCIACIONS VOLUNTARIAT AMBIENTAL
UNIVERSITATS-EDUCACIÓ
AA.VV.
REPRESENTANTS INDÚSTRIA-COMERÇ
AGRUPACIONS JUVENILS I ALTRES
LLAURADORS, RAMADERS I CAÇADORS

Article 24. Funcions dels representants de les Comissions
 De la Presidència
- Presidir les reunions de les comissions
- Establir l’ordre del dia i fer-lo seguir
- Traslladar al Ple del Consell els acords, les propostes i els suggeriments
acordats per la Comissió.
- Redactar l’ordre del dia de les reunions de la Comissió.


De la Vicepresidència
- Assistir a la Presidència en les reunions.
- Substituir a la presidència quan estiga absent.
 De la Secretaria
- Convocar les reunions, almenys en una setmana d’antelació.
- Alçar acta de les reunions.
- Moderar les reunions.
- Traslladar a la Presidència els punts d’acord per al Consell en el seu cas.
 De la Vicesecretaria
- Assistir a la Secretaria en les reunions.
- Substituir a la Secretaria quan estiga absent.
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Títol V
Obligacions, durada i cessament dels membres de Consell
Article 25. Obligacions
A les persones integrants, per a exercir les seues funcions amb plena autonomia i
independència, els correspon:
a) Assistir, amb veu i vot, a les sessions del Ple.
b) Presentar propostes i iniciatives.
c) Participar en les comissions permanents.
d) Traslladar la informació a les comissions respectives.
Article 26. Durada i cessament
1. El Consell de Transició Ecològica i Medi Ambient es renovarà cada dos anys,
amb l’excepció dels membres nats, que romandran com a tals durant tota la
legislatura.
2. No obstant això, les persones representants designades pels grups polítics i
entitats públiques o privades, nomenades pel Ple de l’Ajuntament, podran ser
rellevades dels seus càrrecs, discrecionalment, en qualsevol moment; en tot
cas, cessaran amb cada renovació de la Corporació.
3. Transcorregut el període per al qual van ser triades, les comissions
permanents renovaran els seus representants seguint el procediment de
l’article 23.
4. També cessaran per voluntat pròpia quan hi haja constància en les actes de
la seua absència a tres sessions de Ple o de la comissió de la qual en formen
part, o a proposta de l’associació o entitat a la qual representen, quan
desapareguen els requisits que van determinar la seua designació o per
revocació del mandat que posseïen; per incompatibilitat sobrevinguda o
inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics i en els supòsits de vulneració
manifesta i contrastada de la prohibició de l’article 23.4.
Quan això passe, l’Alcaldia o la Regidoria de Transició Ecològica requeriran
expressament la comissió en què s’haja produït el cessament, perquè
procedisca a l’elecció de nous representants fins a completar el nombre
acordat.
5. Correspon acordar la remoció i el nomenament de les noves persones
integrants al Ple de l’Ajuntament.
Article 27. Imprevistos
En allò no previst en aquest Reglament, regiran les normes de Dret Administratiu que,
per la seua naturalesa siguen aplicables; i en allò no previst en aquestes, pel Dret
Comú.
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La interpretació d’aquest Reglament correspon a l’Ajuntament d’Alcoi, que resoldrà
qualsevol dubte mitjançant una resolució d’Alcaldia a proposta de la Regidoria de
Transició Ecològica.
Disposició final primera
La sessió constitutiva del Consell de Transició Ecològica i Medi Ambient d’Alcoi tindrà
lloc dins dels 60 dies següents a la publicació d’aquest Reglament, una vegada
constituïdes les comissions permanents.
Prèviament, es convidarà les entitats a les quals es refereix l’article 6 perquè designen
les persones que els representen i els grups polítics amb representació municipal,
perquè proposen les persones rellevants que hagen de formar part del Consell, que
seran designades pel Ple de l’Ajuntament.
Disposició final segona
El còmput del mandat de les persones integrants del Consell començarà el mateix dia
de la seua constitució.
Disposició final tercera
Sense perjudici del que s’ha exposat en l’article 26.1, el primer mandat, després de la
constitució del Consell, serà de tres anys.
Disposició final quarta
Aquest Reglament, després de la seua aprovació definitiva, entrarà en vigor l’endemà
de la seua publicació completa en el Butlletí Oficial de la Província.
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