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ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL PLE DEL CONSELL DE
CULTURA I FESTES, CELEBRADA EL DIA 18 DE JUNY DE 2012
(Sessió 1/2012)
A Benimodo, a divuit de juny de dos mil dotze, essent les vint hores i
quinze minuts, es reuneixen, a l’edifici de l’Antic Casino Republicà, els següents
membres, a efectes de constituir el Ple del Consell de Cultura i Festes.
Assisteixen, FRANCISCO TERUEL MACHI, Alcalde i President del
Consell Agrari; José Usina Machí, pel Partit Popular; Paula Pilsa Doménech, pel
Partit Socialista; Pau Armengol Machí, per l’Agrupació d’Esquerres de
Benimodo; Ana Artés Ferrer, pel Grup Ecologista Ressalany; Hermelina Puig
Galdón, per la Societat Unió Musical de Benimodo; José Vicente Rosell Climent,
per la Big Band de Benimodo; José Miguel Mir Marín i Carlos Machí Machí, per
la Falla La Tafarraeta; Mª Jesús Galbis Lacueva, per La Coral Polifònica de
Benimodo; Marisa Tortosa Tormos, per la Confrària Sant Sepulcre i Rafael
López Andrada, Ricardo Belda López i Herminio Ortega Tormos, designats a
proposta de l’alcaldia.
Excussen l’assistència Ramón Estarlich Espada, per la Unió Musical de
Benimodo i Miguel Pons García, President de la Coral Polifònica de Benimodo,
designat a proposta de l’alcaldia.
Presideix la sessió FRANCISCO TERUEL MACHÍ, amb l’assistència de
Mª ELENA MENDOZA MIRAVALLS, funcionària municipal que actua com a
secretària.
1.-ELECCIÓ DE VICEPRESIDENT I SECRETARI DEL CONSELL
DE CULTURA .
De conformitat amb el Reglament d’Organització i Funcionament del
Consell de Cultura i Festes i acords del Ple Municipal de data 30 d’abril i 28 de
maig de 2012, queda constituït el Consell de Cultura i Festes, que queda integrat
pels membres designats anteriorment.
A continuació l’alcaldia pregunta si algun membre desitja exercir les
funcions de vicepresident i secretari del Consell de Cultura i Festes.
Prèvia deliberació entre els assistents, accepta el càrrec de vicepresident
José Vicente Rosell Climent i de Secretària, Hermelina Puig Galdón.
El Ple aprova per unanimitat la designació d’estos càrrecs.
2.- INFORME SOBRE ORDENANÇA REGULADORA DE LA
TAXA PER PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’AUDITORI CASA DE LA
CULTURA DE BENIMODO.
Comença este punt de l’0rdre del dia amb una explicació per part de
l’Alcaldia sobre l’ordenança fiscal reguladora per la utilització de les aules de la
Casa de la Cultura que està actuament en vigor, publicada al BOP de la província
de València el dia 31-12-09, que contempla únicament la utilització de les aules i
que no fa referència a la utilització de l’auditori, exposant que es considera
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convenient regular esta utilització, ja que cada volta existeix més demanda per a
utilitzar l’auditori, i que a més, permetria sufragar despeses i per altra banda,
controlar l’aforo.
El Sr Usina Machí proposa com a taxa de lloguer de l’auditori, la quantia
de 1000 euros per dia, entenent-se com a horari de la utilització, des de les 9:00
hores fins a les 2 de la matinada.
I per l’altra banda, l’Alcalde fa una proposta del preu que es podria fixar
per entrada, en funció al valor de cada actuació, que seria debades sempre que
fóra el cost fóra fins a 500,00.- euros i d’un euro per cada mil, cas que el cost
fóra igual o superior a esta quantia, manifestant que cas que es tractara d’un acte
benèfic, l’associació estaria exempta de pagar el lloguer de l’auditori i
s’encarregaria ella mateixa de cobrar l’entrada.
El Sr Usina Machí explica com funciona a l’hora de cobrar les entrades i
aporta alguns exemples d’altres ajuntaments.
L’Alcalde comenta que el proper dia 28 de juliol està prevista la
celebració d’una actuació per la Banda de Veterans de la Ribera, conjuntament
amb el cantant Antonio Rascón i proposa fer una prova, posant a la venda les
entrades a un preu entre 2 i 3 euros.
La Sra Armengol Machí pregunta on es vendrien i el Sr. López Andrada,
si l’Ajuntament pot fixar el preu que vullga.
El Sr Alcalde contesta que les entrades es vendrien a l’Ajuntament i a la
taquilla i que el preu ha d’estar regulat.
El Sr Belda López explica que cas d’espectacles amb un gran cost, seria
una bona opció que l’empresa organitzadora llogara l’auditori i que s’encarregara
ella mateixa de vendre les entrades.
La Sra Armengol Machí proposa fer una modificació a l’ordenança, en el
sentit de diferenciar si les associacions sol·licitants tenen o no ànim de lucre.
El Consell aprova, per unanimitat, modificar l’Ordenança fiscal que regula
la taxa per la utilització de les aules de la Casa de la Cultura, diferenciant quan
les associacions sol·licitants tinguen o no ànim de lucre, incloent a la mateixa la
regulació de la utilització de l’auditori i, per altra banda, aprovar una nova
ordenança que regule el preu de les entrades de les actuacions a la Casa de la
Cultura.
3.- SUBVENCIONS A LES DISTINTES ASSOCIACIONS
CULTURALS I FESTIVES DE BENIMODO.
L’Alcalde explica que hi han una série d’associacions que no justifiquen
les ajudes en factures, sinò en rebuts i altres documents, apart que no totes elles
presenten la memòria de les activitats, requisits necessaris per a cobrar la
subvenció sol·licitada.
L’Alcalde proposa fer un conveni amb la major part de les associacions, a
través del qual, l’associació, amb contraprestació amb l’Ajuntament, hauria de
celebrar un concert o altra activitat que s’especifique al conveni.
La Sra Armengol Machí proposa establir el preu de la subvenció a
concedir i els criteris, segons si l’activitat redunda o no en benefici del poble.
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El Sr Ortega Tormos pregunta si es pot fer cada any un conveni entre
l’Ajuntament i els festers, contestant l’Alcalde que sí que seria convenient,
considerant que este Consell de Cultura i Festes és el mitjà adequat per a intentar
canalitzar estos temes.
A continuació l’Alcalde fa una breu descripció de la quantia que reben les
distintes associacions del poble.
Per altra banda, dóna compte de l’escrit per part de la Seguretat Social, en
el què s’especifica que s’ha de controlar cada volta que es faça qualsevol
espectacle, que tot aquell qui actue estiga donat d’alta a la Seguretat Social, cosa
que comunica al Consell, comunicant-ho també a la Sra Puig Galdon, per tal que
ho trasllade a la Comissió de Festes de la què forma part.
El Consell, aprova per unanimitat la proposta d’establir el preu i els
criteris per a la concessió de les subvencions i la suscripció dels oportuns
convenis amb les distintes associacions.
4.- ALTRES ASSUMPTES DE L’ALCALDE-PRESIDENT DEL
CONSELL DE CULTURA I FESTES DE BENIMODO.
L’Alcaldia proposa al Consell de Cultura i Festes el nomenament de
Rafael Armengol Machí com a fill predilecte de Benimodo.
Sotmés a votació, s’ acorda, per majoria dels membres presents, amb
l’abstenció de Pau Armengol Machi:
Primer.- Aprovar la proposta de l’Alcaldia.
Segon.- Elevar al Ple Municipal l’esmentada proposta.
5.- PRECS I PREGUNTES.
L’Alcalde pregunta si algú vol fer qualsevol pregunta o suggeriment, i el
Sr. Usina Machí intervé per a explicar que l’Ajuntament ha preparat un escrit en
el què el firmant autoritza a l’Ajuntament a que li envie l’agenda cultural a la
direcció de correu electrònic facilitada, facilitant un model als representants de
les associacions per a que el facen arribar als seus socis.
L’Alcalde proposa fer una reunió el mes que ve per tal de designar els
representants que han de formar les distintes Comissions Tècniques que fixa el
Reglament i tractar qualsevol proposta efectuada pels membres d’este Consell.
El Consell queda enterat.
I no havent més assumptes que tractar s’alça la sessió pel Sr. President,
Francisco Teruel Machí, essent les vint-i-una hores i trenta minuts, de la qual
cosa, com a Secretària, certifique.
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

