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 DE CULTURA I FESTES

Celebrat el dilluns onze de febrer de dos mil tretze a les 20,00h. a la sala de
reunions de l’antic Casino Republicà. Assisteixen els següents membres:

Ricardo Belda López

Justifiquen la seua absència:

Mª Jesús Galbis Lacueva

Ramon Estarlich Espada

Anna Artés Ferrer

Miguel Pons García

Jose Usina Machí
Enrique Martínez Bertí
Pau Armengol Machí
Jose Miguel Mir Marín
Carlos Machí Machí
Rafael López Andrada
Paula Pilsa Domenech
Jose Vicente Rosell Climent
Herminio Ortega Tormos
Marisa Tortosa Usina
Elena Mendoza Miravalls
Hermelina Puig Galdón
Francisco Teruel Machí
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Els punts a tractar en l’ordre del dia, són els següents:

1.
LECTURA
ANTERIOR.

I

APROVACIÓ

DE

L’ACTA

DE

LA

SESSIÓ

El Senyor Alcalde dóna la benvinguda a tots els assistents, i donat que l’acta de
la sessió anterior va ser notificada a cadascun dels assistents, demana si hi ha
alguna qüestió. No hi ha cap i l’acta és aprovada per unanimitat.

2.
BASES CONVOCATÒRIA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS
PER A ASSOCIACIONS LOCALS.
El senyor Alcalde explica els assistents que han preparat unes bases per a repartir
la consignació al pressupost amb les associacions que sol·liciten ajudes a
l’Ajuntament. Hi ha assignats els mateixos diners que l’any anterior.
Hermínio Ortega pregunta si han fet algun simulacre perquè pot aparèixer alguna
sorpresa.
Jose Vicente Rosell pensa que totes les associacions poden arribar a la màxima
puntuació.
Jose Usina pregunta per què s’ha aprovat pel Ple sense el vist-i-plau del Consell
de Cultura i Festes.
Hermelina Puig opina que s’hauria d’establir un tant per cent d’aplicació
d’aquestes bases, perquè totes les associacions tenen elaborat ja el seu pressupost
anual, comptant amb la mateixa assignació que l’any anterior.
Hermínio Ortega proposa que el procés siga al contrari: que arribem a consens
entre les associacions i l’Ajuntament, és a dir, en els Consells i que elevem la
proposta al Ple.
Anna Artés apunta que la Unió Musical de Benimodo, com a exemple, té moltes
despeses que sufraga la mateixa societat: assajos, trasllat d’instrumental, etc.
Rafael López pregunta per què naix aquesta idea. L’alcalde li comenta que ha
sigut a petició de l’Agrupació d’Esquerres de Benimodo, i com a condició de
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l’aprovació del Pressupost General de 2013 de l’Ajuntament, indicant que
aquestes bases permetran obtindre una informació sobre les associacions que ara
no té l’Ajuntament, i tenen com a finalitat que el repartiment de les subvencions
es faça en base a uns criteris definits.
Carlos Machí exposa que els criteris són massa subjectius, però que no està
malament que es demane una sèrie d’informació.
Jose Miguel Mir comenta que una associació que realitze els actes en el mes de
març no pot allargar els pagaments als seus proveïdors fins el mes de desembre,
quan previsiblement cobrarà el que li atorgue l’Ajuntament.
La majoria de membres del consell manifesten la seua disconformitat amb les
bases.
Els membres del consell representants d’algunes associacions acorden presentar
al·legacions a les bases conjuntament, on bàsicament demanen que siga
substituïda la base setena per convenis individuals amb cadascuna de les
associacions i que cada associació puga rebre la subvenció una vegada realitzats
els actes que tenen prevists.

3.

PROJECTE “DIA DE LES ASSOCIACIONS CULTURALS”.

El senyor Alcalde dóna la paraula a Jose Usina, el qual proposa als representants
de les associacions culturals presents, reunir-nos un dia i plantejar activitats per a
realitzar-les o bé totes les associacions en conjunt, o xicotets actes per al gaudi de
les demés associacions.
Rafa López proposa que cada associació amenitze la vetllada amb l’acte que
estime oportú.
Es baralla que la data idònia per a realitzar aquest acte que en principi estaria
previst per a més de 150 persones seria entre els mesos de juliol i agost.
Meli Puig fa un incís: si acordem que siga a l’estiu, millor de nit per tal d’evitar
les hores de calor.
Francisco Teruel recomana a les associacions que estiguen més en contacte i
interactuen més.
Una possible data seria el dissabte 10 d’agost.
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EXPOSICIÓ ITINERANT “VICENT ANDRÉS ESTELLÉS”.

4.

El senyor Alcalde informa que l’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha designat
Vicent Andrés Estellés com Escriptor de 2013. Arran d’això, es realitzaran
diverses activitats culturals com ara exposicions permanents i itinerants.
A Benimodo venim commemorant el naixement d’aquest autor (el 4 de setembre)
des de fa ja 4 anys. Per això, proposen celebrar la setmana Vicent Andrés
Estellés del 2 al 8 de setembre i incloure l’exposició itinerant, a banda dels actes
que tradicionalment s’organitzen. Comptant que diverses famílies del poble
poden aportat documentació gràfica, a més dels quadres que tenim penjats a
l’Ajuntament, l’exposició pot quedar molt més enriquida.
Tanmateix, s’ha demanat al CEIP Josep Gil Hervàs que incloga a la PGA algun
acte per celebrar l’any d’aquest autor tan important per al nostre poble.
L’Alcalde comenta al consell que han manifestat a l’AVL la intenció de reeditar
el llibre dels premis literaris Vicent Andrés Estellés, per la qual cosa han
demanat a l’Acadèmia que aporte una ajuda per poder realitzar aquesta tasca.
Així mateix, planteja tornar a mamprendre els premis de literatura Vicent Andrés
Estellés. S’obri un torn de paraules:
Jose Usina recorda als assistents que deixaren de fer-se per la baixa participació.
A més tenim l’inconvenient que actualment no hi ha partida al pressupost per a
aquests premis.
Rafa López apunta que els antics premis estaven enfocats als IES de la Ribera
Alta. Comenta també que tots els cartells han sigut fets pels pintors locals de
manera desinteressada. A més, planteja que siguen enfocats cap al curs 20132014 pel procés que necessita: convidar als mestres a incentivar els seus alumnes
a participar, confecció de treballs per part dels alumnes, lectura per part dels
membres del jurat, deliberació i finalment el lliurament de premis.
De tot açò, s’acorda que han de nàixer dues comissions tècniques:
-

COMISSIÓ TÈCNICA DELS PREMIS VICENT ANDRÉS ESTELLÉS.
COMISSIÓ TÈCNICA DE L’EXPOSICIÓ DE LA SETMANA VICENT ANDRÉS
ESTELLÉS.

Jose Usina es mostra voluntari a formar part de la comissió tècnica dels premis,
però demana que Rafa López forme part també per haver participat en les
edicions anterior, i que participe també algun mestre.
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Tots els mestres que formen part del consell manifesten la voluntat de participar.
Conseqüentment, el consell de cultura acorda proposar al ple la següent:
-

formada per
Jose Usina Machí, Rafael López Andrada, Anna Isabel Artés Ferrer,
Carlos Machí Machí, Paula Pilsa Doménech i Hermelina Puig Galdón.

COMISSIÓ TÈCNICA DELS PREMIS VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

La composició de la comissió tècnica de l’exposició queda ajornada per a un altre
consell.

5.

PRECS I PREGUNTES.

Francisco Teruel informa als assistents que el parc que hi ha darrere de la plaça
Pablo Neruda encara no té nom. Insta al consell de cultura a què acordem un nom
per elevar la proposta al ple.
Rafa López proposa que siga un nom coherent per tal que perdure en el temps.
La seua proposta és que porte el nom de la partida on ha estat construït: LES
MARJALETES. El consell de cultura acorda elevar al ple aquesta proposta.
Mª Jesús Galbis demana que actualitzen la pàgina web, ja que la Coral Polifònica
Benimodo no hi apareix. La Coral té oberta una pàgina web pròpia; facilitarà
l’enllaç perquè el vinculen.
Jose Usina demana a les associacions presents que repartisquen els fulls que va
oferir per tenir una base de dades amb totes les direccions de correu electrònic i,
així poder comunicar les activitat culturals.

I no havent més assumptes a tractar, el Senyor Alcalde, President del Consell,
dóna per finalitzada la sessió sent les vint-i-dos hores i cinquanta minuts del dia,
mes i any abans esmentats, la qual cosa com a secretària certifique.
El President

La Secretària

Francisco Teruel Machí

Hermelina Puig Galdón

