AJUNTAMENT DE BENIMODO
PLAÇA MAJOR,1 46291 BENIMODO (VALENCIA) TEL. 96 253 06 06 FAX. 96 299 34 96 e-mail: benimodo_ofi@gva.es CIF: P-46-06300-D

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL
MUNICIPAL DE CULTURA I FESTES
(Sessió 3/2013)
A Benimodo, essent les vint hores del dia quatre de juliol de dos mil tretze, es
reuneixen el següents membres del Consell Municipal de Cultura i Festes, a la
sala de reunions del Casino, amb la finalitat de celebrar la sessió del Ple:
President

Francisco Teruel Machí

Secretària:

Marisa Tortosa Usina

Vocals:

Paula Pilsa Doménech
Rafael López Andrada
José Usina Machí
Mª Jesús Galbis Lacueva
Carlos Machí Machí
Anna Artés Ferrer
Estel Roig Dolzá
Nuria Roig Dolzá
Pau Armengol Machí
Herminio Ortega Tormos

Justifiquen l’absència:

José Vicente Rosell Climent
Ricardo Belda López
José Miguel Mir Marín
Miguel Pons García
Ramón Estarlich Espada

Assisteixen, a petició de l’alcaldia, Pepa Ocheda Tortosa, Enrique Martínez Bertí
i Mª Elena Mendoza Miravalls.
Abans de passar a tractar els punts de l’ordre del dia, el Sr. Alcalde dóna la
benvinguda a Estel Roig Dolzá i Núria Roig Dolzá què, a conseqüència de la
renovació de la Junta de la Societat Unió Musical, passen a formar part d’aquest
Consell.
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I a continuació pregunta l’Alcalde quin representant està disposat a fer-se càrrec
de la secretaria del Consell Municipal de Cultura i Festes, que venia
desenvolupant Meli Puig fins l’actualitat.
El Consell aprova, per unanimitat, nomenar a Marisa Tortosa Usina com a
secretària del Consell Municipal de Cultura i Festes i a continuació es passa a
tractar els punts de l’ordre del dia:
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
L’Alcalde pregunta si hi ha cap observació a l’acta que ha sigut distribuïda amb
anterioritat a aquesta sessió.
S’ abstén la Sra. Armengol Machí al·legant que no hi va assistir i s’aprova per la
unanimitat de la resta dels membres presents que componen el Consell.

2.- SUBVENCIONS.
El Sr. Alcalde comença aquest punt de l’orde del dia explicant que la comissió
avaluadora per a la concessió de les subvencions ha estat formada per dos
funcionaris, per la Sra. Ocheda Tortosa i per aquesta Alcaldia, i fa un detall de la
quantia atorgada cadascuna de les associacions, explicant que les bases són
millorables, agraint la col·laboració de les associacions.
Destaca que s’ha augmentat la quantia inicial de 31.000 a 40.000 euros, degut
que s’han fet més activitat per les associacions i a continuació dóna la paraula a
la Sra. Ocheda Tortosa, que inicia la seua actuació agraint, a l’igual que
l’Alcalde, el treball de tots i la importància del registre, explicant que s’ha
regularitzat de manera que cap associació rebrà menys quantia que altres
exercicis, informant que les associacions poden presentar les al·legacions que
estimen convenients.
La Sra. Artés Ferrer pregunta si es podrà fer per a que inclús les associacions més
grans reben més. I a les grans se’ls limite un poc.
La Sra. Ocheda Tortosa contesta que això dependrà de la quantia assignada a
cada pressupost i que els diners són limitats.
La Sra. Armengol Machí proposa que hauria de ser més proporcional.
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La Sra. Artés Ferrer apunta que faria falta regular els percentatges, ja que s’ha
augmentat la quantia a percebre les xicotetes associacions i a les grans se’ls
haurien de donar també més facilitats.
El Sr. Usina Machí està d’acord amb la Sra. Artés Ferrer però tenint en compte
que com ha dit la Sra. Ocheda Tortosa, sempre estarà lligat al pressupost.
I la Sra. Ocheda Tortosa finalitza la seua intervenció fent constar que quants més
criteris hi hagen, més equitativa serà la concessió i que hi ha col·lectius que ho
necessiten per a la seua subsistència i altres que no; i abandona la sessió en
aquest punt de l’orde del dia.
El Consell queda enterat.

3.- PROGRAMACIÓ DE FESTES.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al president de la Comissió de Festes 2013, el qual
fa una breu descripció del que seran els actes preparats, destacant que s’ha
preparat un acte per al primer dia de revetlla, que serà dimarts, consistent en
l’actuació de dos orquestres, una a cada plaça.
Continua explicant que han parlat amb l’associació Ames de Casa, la qual
organitzarà el concurs d’arròs al forn i col·laborarà a l’ofrena, en la què a més,
participarà el grup de danses de Benimodo.
A més, destaca un altra novetat, la celebració del “1r. Concurs de Xarangues”,
que està previst celebrar el dia 21 de juliol, donant a conèixer el número de
xarangues que s’han inscrit al concurs.
El Sr. Usina Machí manifesta que la quantia dels premis no li pareix adequada al
número de xarangues inscrites.
La Sra. Tortosa Usina pregunta si el llibre de festes d’ enguany ja està fet, perquè
voldrien agrair, en nom de Càritas, totes les persones que col·laboraren durant la
celebració del mercat medieval del mes de juny, així com al Col·legi “Josep Gil i
Hervàs” i “L’encís”, contestant el Sr. president de la Comissió de Festes que no
està encara tancat i que es pot fer l’escrit.
El Sr. Usina Machí pregunta si s’ha de posar il·luminació durant els dies de
festes i el Sr. Alcalde li contesta que està previst encendre uns focus que encaren
la façana de l’església a l’eixida de la processó de Sant Felip, o si fóra molt de
dia, a la finalització de la processó.
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La Sra. Galbis Lacueva proposa que es controlen els decibels de la música de les
orquestres.
El Sr. Machí Machí també fa la seua proposta en relació a la neteja de la via
pública per a evitar, en la mesura del possible, molèsties al veïnat.
El Sr. Alcalde recorda que altres anys s’ha contractar personal per a efectuar la
neteja dels carrers durant els dies de festes i recorda, a més, que no hi ha
comissió de festes per a l’any que ve i això retardarà la setmana de Bous.
El Sr. Usina Machí explica que enguany l’Ajuntament no s’encarregarà del tema
del lloguer dels cadafals, però que no obstant això, es farà un ban informatiu dels
telèfons de l’empresa que s’ha encarregat els darrers anys.
El Consell queda enterat.

4.- SETMANA ESTELLÉS.
El Sr. Alcalde explica que enguany és l’any Estellés i que està previst també que
se celebre a Benimodo, per la vinculació que ha tingut el poble amb el poeta, fent
un breu detall dels actes preparats: la inauguració, amb la participació del
president de l’Acadèmia de la Llengua, l’exposició itinerant i el sopar organitzat
pels veïns del poeta, entre altres.
També estaria prevista una visita a la casa del poeta i les seues obres, per a la
qual cosa aquesta Alcaldia ja s’ha posat en contacte amb la família.
I comenta que s’ha de concretar la data per parlar amb l’Acadèmia Valenciana de
la Llengua, acordant el Consell, per unanimitat, que serà del 2 al 7 de setembre,
encara que no es faran actes tots els dies, a excepció de l’exposició itinerant.
Per últim, el Sr. Alcalde proposa a Vicent Donate per a la organització de la
Setmana Estellés, destacant que seria interessant combinar la Setmana Estellés
amb el sopar que cada any se celebra en honor al poeta.
El Sr. Usina Machí pregunta d’on es pagarà el cost de les actuacions a contractar
i el Sr. Alcalde explica que al sopar d’inauguració només assistirà la família i el
president de l’AVL i que el net del poeta s’ha oferit com a responsable de
l’exposició itinerant i la visita guiada a la casa.
El Sr. Usina Machí pregunta, a més, quins actes més està previst realitzar i el Sr.
López Andrada explica que alguna conferència sobre la vida d’Estellés.
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La Sra. Pilsa Doménech proposa que els xiquets podrien fer un mural, dibuixos o
inclús un poema.
El Sr. López Andrada proposa dedicar un dia d’aquesta Setmana Estellés els
xiquets i tancar l’acte a la Plaça.
El Sr. Alcalde pregunta si pot comptar amb la col·laboració del Sr. Usina Machí,
la Sra. Armengol Machí i el Sr. López Andrada, i el Sr. Usina Machí proposa
encarregar-se dels xiquets.
El Consell queda enterat.
5.- PREMIS “VICENT ANDRÉS ESTELLÉS”
El Sr. Alcalde dóna compte de la quantia que l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua (AVL) ha dotat a aquest Ajuntament per a la reedició dels llibres de
recopilació dels premis, que ascendeix a mil euros; i que la portada ha sigut
dissenyada per Sofia Armengol, comentant que el cost de la reedició ha sigut de
tres mil euros, dels quals dos mil han estat a càrrec de l’Ajuntament.
Proposa, així mateix, presentar aquest llibre a l’acte d’inauguració de la Setmana
Estellés i informar que al mes d’octubre es redactaran les bases de la nova
convocatòria dels Premis.
El Consell queda enterat.
6. ASSUMPTES DE L’ALCALDIA.
El Sr. Alcalde informa que dissabte 6 de juliol està previst un concert entre les
Bandes de la Pobla Llarga i de Benimodo i la Coral de Benimodo i que, com
s’espera una gran afluència s’ha decidit controlar l’aforo (350 butaques) i que es
donaren les entrades (gratuïtes) abans del concert, proposant que podria
encarregar-se un dels alumnes de la Dipu et Beca.
La Sra. Galbis Lacueva proposa una persona de la Unió Musical i altra de la
Coral.
El Sr. Usina Machí proposa buscar un altra data per al dia de les associacions.
El Sr. Alcalde recorda la celebració del IV Certamen Nacional de Bandes de
Música de Cinema Ciutat de Cullera, que tindrà lloc el proper 27 de juliol.
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El Consell queda enterat.

7. PRECS I PREGUNTES.
La Sra. Tortosa Usina comenta que el dia 21 de juliol havien pensat celebrar la
festivitat de Sant Bernat, amb una romeria a la Sénia i que sol·licitaran
l’Ajuntament el condicionament de la zona.
El Sr. president de la Comissió de Festes informa que eixe dia està prevista la
celebració del “1r. Concurs de Xarangues” i la Sra. Tortosa Usina contesta que el
fet de voler celebrar aquesta festivitat eixe dia és per aprofitar que és diumenge i
tindre més participació.
El Sr. Alcalde informa que el Plenari de la Mancomunitat de la Ribera, té com a
punt de l’ordre del dia del ple a celebrar el 18 de juliol, atorgar el “Guardó de la
Mancomunitat de la Ribera 2013” al pintor d’aquesta població Rafael Armengol
Machí.
El Sr. Usina Machí pregunta si algun representant de les associacions s’ha
preocupat per la baremació de les subvencions i l’Alcalde li informa que no.
El Sr. López Andrada es compromet a organitzar voluntàriament dues
conferències sobre els orígens de Benimodo i l’època rural.
El Sr. Alcalde comenta que seria interessant la celebració d’una exposició de
fotos d’Enrique Martínez i també fa saber que s’ha oferit Abdón per a fer un
concert i pregunta al Sr. Usina Machí sobre els preus de la Spanish Brass,
contestant aquest que el cost se situa entorn els 1.800 euros.
El Sr. Alcalde comenta que té prevista una visita amb el director del Museu per
visitar els Ullals i proposa a Rafa López i Pau Armengol per acompanyar-los, els
quals accepten.
El Sr. López Andrada aprofita per preguntar on es troba actualment la pedra del
molí i la font d’Armengol que estava en el parc de “Sant Felip” i l’Alcalde
contesta que la font està guardada al magatzem municipal i sobre la pedra del
molí, que esbrinarà on està guardada.
El Sr. Usina Machí proposa dotar una partida al Pressupost de 2014, per a
adquirir una obra d’Armengol.
La Sra. Armengol Machí considera que ara no és bon moment econòmic per a
l’Ajuntament.
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La Sra. Artés Ferrer indica que es podria negociar el pagament.
Jose Usina sol·licita que el Consell propose al Ple de l’Ajuntament dotar
d’aquesta partida econòmica en els pressupostos de l’any que ve, contestant
l’Alcalde que està a l’espera de la contestació del pintor de l’acceptació de
nomenament de fill predilecte.
El Consell queda enterat.
I no havent més assumptes a tractar, el senyor Alcalde, president del Consell,
dóna per finalitzada la sessió essent les vint-i-dos hores del dia, mes i any abans
esmentats, la qual cosa com a secretària certifique.
El President

La Secretària

