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 EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL
CONSELL DE CULTURA I FESTES

Celebrat dimarts vint-i-sis de febrer de dos mil tretze a les 20,15h. a la sala de reunions
de l’antic Casino Republicà. Assisteixen als següents membres:

Mª Jesús Galbis Lacueva

Justifiquen la seua absència:

Anna Artés Ferrer

Ricardo Belda López

Jose Usina Machí

Enrique Martínez Bertí

Jose Miguel Mir Marín

Pau Armengol Machí

Rafael López Andrada

Carlos Machí Machí

Paula Pilsa Domenech

Ramón Estarlich Espada

Jose Vicente Rosell Climent

Miguel Pons García

Herminio Ortega Tormos
Marisa Tortosa Usina
Elena Mendoza Miravalls
Hermelina Puig Galdón
Pepa Ocheda Tortosa
Francisco Teruel Machí

Els punts a tractar en l’ordre del dia, són els següents:

1.
BASES CONVOCATÒRIA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER
A ASSOCIACIONS LOCALS.
El Senyor Alcalde dóna la benvinguda a tots els assistents; informa que davant la
possibilitat d’assistència de Pau Armengol, hui assistirà Pepa Ocheda, en representació
de l’Agrupació d’Esquerres de Benimodo.

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

Comença comentant que ha sondejat diversos ajuntaments i tots tenen bases per a
regular les ajudes a les associacions locals. Hui mateixa, han eixit publicades al BOE les
ajudes del SARC i també inclouen baremació.
A més, han fet algunes modificacions i propostes de millora.
Agafa la paraula Pepa Ocheda, qui disculpa l’absència de Pau Armengol i de Marisa
Machí, suplent del grup. Consideren que com es feia abans el repartiment era injust i per
això han forçat que s’implanten aquestes bases, condicionant-les a l’aprovació dels
pressuposts generals de l’Ajuntament.
Pepa Ocheda comenta que intentaran modificar el termini de pagament, però tal vegada
no siga possible. A més, informa que admetran el 85% de justificació en factures i el
15% restant en tiquets.
Jose Vicente Rosell planteja que es signen convenis particulars amb cadascuna de les
associacions. Tot i això, matisa que estan d’acord en aportar la documentació requerida.
Pepa Ocheda informa que s’han englobat els tres tipus d’associacions perquè no tenen
dades reals de cada una. Esperen tindre-les totes a maig i per a una propera edició,
separar-les.
Hermínio Ortega considera que el procediment que han encetat ha sigut al contrari de
com hauria de ser. Primer recollir dades i una vegada sàpiguen la realitat, començar a
preparar les bases.
Hermelina Puig informa que algunes associacions signaran de manera conjunta unes
al·legacions a les bases esmentades.

I no havent més assumptes a tractar, el Senyor Alcalde, President del Consell, dóna per
finalitzada la sessió sent les vint-i-una 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

