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 dilluns dia vint-i-dos d’octubre de dos mil dotze, a les 20,30 hores, a la sala de
reunions de l’antic Casino Republicà. Assisteixen als següents membres:

(Sessió 2/2012)
Ricardo Belda López

Justifiquen la seua absència:

Mª Jesús Galbis Lacueva

Marisa Tortosa Usina

Anna Artés Ferrer

Miguel Pons García

Jose Usina Machí

Ramón Estarlich Espada

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

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
El Senyor Alcalde dóna la benvinguda 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.
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2.- UBICACIÓ DE LA CERÀMICA DE SANT FELIP.
El senyor Alcalde explica que durant l’estiu es localitzà a un antiquari a València un
plafó ceràmic que havia format part de la façana d’una vivenda de la nostra localitat. Es
van fer les gestions necessàries per a recuperar-lo per part de l’Ajuntament, i és voluntat
de l’alcaldia que siga el consell de cultura qui decidisca la seua ubicació.
Rafa López conta tots els assistents la història d’aquesta peça ceràmica i aprofita per
recordar que Benimodo té una ampla i important col·lecció de plafons ceràmics.
Respecte al debat sobre la ubicació:
Rafa López descarta que siga al carrer.
Jose Usina pregunta el perquè i Pau Armengol li respon que el tècnic que el va trobar
recomanà que es conservara a un lloc interior. A més, comenta que està conservat amb
ferro i formigó, cosa que no ajuda a la bona conservació de l’obra.
Jose Miguel Mir opina que a l’església tampoc hauria de quedar-se.
Pau Armengol proposa el rebedor del primer pis de l’Ajuntament.
Rafa López opina que a l’Ajuntament estaria bé, però millor a la planta baixa, per tal
que pogueren visitar-lo més persones. A més, comenta que quan es puga
econòmicament, s’hauria de fer un museu, ja que es conserven gran quantitat d’objectes
i obres que s’haurien d’exposar.
Després de debatre, el consell de cultura acorda per unanimitat que s’ubique a la planta
baixa de l’ajuntament.

3.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PER L’ENTRADA A ESPECTACLES PÚBLICS
OFERITS A L’AUDITORI MUNICIPAL.
El senyor Alcalde informa que es va portar al passat Ple i va ser aprovada.
El termini d’al·legacions és fins al proper 16 de novembre.
Jose Usina comenta que després de ser aprovada s’han realitzat actuacions per les quals
no s’ha cobrat entrada.
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4.- DONAR COMPTE DE LA TRAMITACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE
LLOGUER DE L’AUDITORI MUNICIPAL.
El senyor Alcalde considera convenient modificar l’Ordenança existent per poder cobrar
a qualsevol empresa privada el lloguer de l’auditori.
S’han encarregat els informes pertinents als tècnics municipals. L’estudi econòmic
informa que el preu per dia s’hauria d’establir en 332,70.- €, disposant de l’auditori des
de les 9 del matí fins les dotze de la nit.
Rafa López pregunta si aquesta regulació es faria només amb finalitats comercials.
Jose Usina respon que sí, però també inclouria actes culturals aliens a l’Ajuntament. Si
col·labora l’Ajuntament pot ser debades.
Pau Armengol proposa que es llogue per hores.
Jose Miguel Mir proposa que s’estime a 350.- € per dia.
Carlos Machí comenta que la neteja s’ha de fer igual estiguen les hores que estiguen,
per això, proposa que es mantinguen les despeses fixes (com la neteja) i es compten per
hores les despeses variables (com la llum, el conserge, etc.).
Jose Usina comenta que més del que estableix l’informe econòmic no es pot cobrar per
una taxa.
L’Alcalde suggereix que seria convenient que els representants municipals del Consell
mantingueren la mateixa intenció de vot ací i al Ple de l’Ajuntament.
Es sotmet a votació acceptant les propostes dels senyors Carlos Machí i Jose Miguel
Mir. El resultat és d’11 vots a favor i 2 abstencions.

5.- ASSEMBLEA D’HISTÒRIA.
Pau Armengol i Rafa López, secretaris de l’Assemblea d’Història de la Ribera
d’enguany, expliquen els assistents en què consistirà:
El tema és ”La música a la Ribera del Xúquer”. Han col·laborat diferents organismes i
entitats. Se celebrarà durant els propers dies 9, 10 i 11 de novembre. Els diferents temes
que es tractaran estan agrupats per sessions. Una vegada acabada l’assemblea, es farà
una publicació amb totes les ponències, cosa que fa que el cost de la mateixa s’eleve
entre 10.000€ i 12.000€.
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Carlos Machí pregunta si l’accés és lliure. Li responen que sí, però que tota aquella
persona que vulga obtindre el material que es lliurarà haurà d’inscriure’s en una de les
dues modalitats: amb dinar inclòs o sense, fins al dia 29 d’octubre.

6.- ESCRIT DE LA CONSELLERIA DE CULTURA SOBRE LA DESTINACIÓ
L’EDIFICI DEL CASINO.
L’Ajuntament pretén que s’utilitze com a Biblioteca Municipal, per això es van enviar
els informes pertinents a Conselleria, la qual informà que el local havia de tenir almenys
150 metres quadrats per planta.
Jose Usina opina que la Biblioteca Municipal està actualment ben ubicada. A més, ajuda
a que la casa de la cultura siga més funcional. El fet de canviar una biblioteca de lloc,
comporta una gran despesa.
Enrique Martínez comenta que els festers 2013 tenen previst sol·licitar el Casino per tal
de celebrar diversos campionats.
Rafa López informa que l’arxiu històric que està allotjat a la sala posterior al saló
d’actes de l’ajuntament, està ben organitzat, però la falta d’espai fa que les últimes
incorporacions estiguen amuntonades.
Consultat el consell de cultura, s’acorda que de moment es queden els usos tal i com
estan a l’actualitat tant per al casino com per a l’actual Biblioteca Municipal.

7.- PRESSUPOST.
L’Alcalde explica que l’Ajuntament ha de fer front a diversos pagaments durant l’any
2013.
Jose Usina explica la programació i la despesa d’aquest any i de l’anterior.
Rafa López defén que si s’ha de retallar que es retalle en actes aliens a les Associacions
del poble, però que es mantinga el pressupost a les Associacions Locals o fins i tot, que
s’augmente.

8.- ASSUMPTES DE L’ALCALDIA.
L’Alcalde informa que van a reparar prompte les goteres que han aparegut al sostre de
l’església.
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9.- PRECS I PREGUNTES.
Informen dels propers concerts:
-

22 de desembre Concert Coral Polifònica de Benimodo
Concert homenatge a Gabriel Teruel (data per determinar)
29 de desembre Concert de l’Orquestra de Corda

Rafa López pregunta per l’escultura de cristall i metall que hi havia a la font del parc de
Sant Felip. Recomana que es recupere i es col·loque en algun altre lloc.
Rafa López comenta que hi ha una pedra de mola que hauria d’estar a un museu, però
que com encara no en tenim, es va ubicar al parc de la Pau. Eixa pedra, pels actes
vandàlics està partida en tres parts. Proposa que siga retirada per poder conservar-la.
Rafa López sol·licita per a l’Assemblea d’Història de la Ribera la partitura original del
guió de l’Himne a Benimodo, que es troba a l’Arxiu Municipal, per poder exposar-la.
Aprofita per suggerir que s’edite l’Himne a Benimodo, ja que només es conserven els
manuscrits.
Meli Puig comenta en aquest sentit que les filles de Jose Mª Parejas s’han posat en
contacte amb la família per preguntar si l’Ajuntament de Benimodo o la Unió Musical
pagava algun tipus de cànon a l’SGAE, manifestant la seua voluntat de renúncia a
qualsevol cobrament. Remarquen que son pare va fer l’Himne per regalar-lo al poble i
elles així volen que continue.
Rafa López demana que es remodele la pàgina web de l’Ajuntament.
Herminio suggereix que es faça un “facebook” de l’Ajuntament, ja que és la ferramenta
més ràpida per a arribar als veïns.
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 deu minuts del dia, mes i any abans
esmentats, la qual cosa com a secretària certifique.
El President

Francisco Teruel Machí

La Secretària

Hermelina Puig Galdón
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