Ajuntament de Cocentaina
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL DE CULTURA,
EDUCACIÓ I TRADICIONS DE COCENTAINA EL DIA 23 DE FEBRER DE 2016
ASSISTENTS:
Presidenta : Sra. Marcela Richart Carbonell
Vocals:
Adolfo Sancho

Grup Municipal Partit Popular

Franjo Reig

Societat Ateneu Musical

Joan de Déu Llopis Valor

Grup Municipal Col·lectiu 03820 - Compromís

Isabel García Segovia

Cor de Cambra Discantus

Jaume Doménech Blanquer

Colla de dolçaines i tabals El Mal Passet

Jorge Verdú

Grup Municipal Ciutadans

M. Carmen Seguí

Teló Teatre

Juan Carlos Cardona

Teló Teatre

M. Carmen Prats Ruiz

Associació de Veïns

Nélida Jover Sellés

Unió Musical Contestana

José Luis Muñoz Huercano

Unió Musical Contestana

Milagro Marín Castañer

AMPA Col·legi Sant Francesc d'Assís

Pilar Pérez Tomás

Grup Municipal Guanyar

Rafael Enguix Ribelles

Garbera Cultural El Guaret

Saül Santonja Miralles

Grup Municipal PSOE

Trinidad Ferrándiz

Orfeó Contestà Just Sansalvador

Secretari de la Comissió: Sr. Vicent Josep Santamaria Picó
També hi assisteixen: Pau Sellés (Art Local), Miguel Ángel Raigal (tècnic de Cultura)
A Cocentaina, 23 de febrer de 2016, a les 20:15 hores, es reuneixen a la CASA DE LA
JOVENTUT, sota la Presidència indicada, els membres del CONSELL DE CULTURA,
EDUCACIÓ I TRADICIONS abans relacionats.
Atès que assisteix el quòrum suficient per a la seva celebració en segona convocatòria, la
Presidència declara oberta la sessió, tot procedint a examinar els assumptes inclosos en l’ordre
del dia. Aquests es desenvolupen de la manera següent:
ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 27-01-2016
La presidenta, Marcela Richart, obri la sessió i dóna la benvinguda a Neli Jover, nova
presidenta de la Unió Musical Contestana i nova representant d'aquesta entitat en el Consell de
Cultura amb el José Luis Huercano com a suplent.
S'aprova l'acta de la sessió de data 27-01-2016 amb l'esmena de la presidenta sobre l'escrit
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que l'Associació de Veïns havia demanat que s'incorporara a l'acta i que no es va adjuntar
adduint que no s'havia llegit literalment. Reconeix que no es va advertir en el moment que es va
presentar, assumeix l'errada i diu que s'adjuntarà l'escrit en l'acta definitiva.
2. ELECCIÓ DE VICEPRESIDÈNCIA
El secretari llegeix el punt 3.1 del Reglament de Règim Intern i es recorda l'obligació de
designar un vicepresident o vicepresidenta. S'ajorna a la pròxima sessió.
3. APORTACIONS A LA PROPOSTA D'ORDENANÇA D'ÚS D'EDIFICIS MUNICIPALS
Marcela Richart explica l'esborrany de l'ordenança i diu que en Intervenció no es posa cap
problema, excepte l'informe en contra per la distinció que es fa entre les associacions que són
del poble i les que són de fora.
M. Carmen Seguí explica la proposta de la seua entitat, Teló Teatre:
Al Teular.
Entitats locals (la proposta seria la mateixa que hi ha en l'esborrany de l'ordenança):
QUOTA ACTES CULTURALS AMB ENTRADA 375,00 €
QUOTA ACTES CULTURALS SENSE ENTRADA 0,00 €
QUOTA ACTES CULTURALS AMB ENTRADA BENÈFICA 0,00 €
Entitats no locals, particulars, empreses:
QUOTA ACTES CULTURALS AMB ENTRADA: proposa passar de 500,00 € a 1.500 €
QUOTA ACTES CULTURALS SENSE ENTRADA: proposa passar de 375,00 € a 500 €
QUOTA ACTES CULTURALS AMB ENTRADA BENÈFICA: proposa passar de 375,00 € a 500 €
Proposa passar de 2 DIES AMB TÈCNIC PER ACTE (3 h. máx. cada dia) a 3 DIES AMB
TÈCNIC PER ACTE
Al Palau
Entitats locals:
QUOTA ACTES CULTURALS SENSE ENTRADA: proposa deixar-ho igual, a 0,00 €
QUOTA ACTES CULTURALS AMB ENTRADA BENÈFICA: proposa passar de 0,00 € a 100 €
Entitats no locals i particulars:
QUOTA ACTES CULTURALS AMB ENTRADA: proposa passar de 300,00 € a 500 €
QUOTA ACTES CULTURALS SENSE ENTRADA: proposa passar de 200,00 € a 300 €.
QUOTA ACTES CULTURALS AMB ENTRADA BENÈFICA: proposa passar de 200,00 € a 300 €
Resta de sales
PER A ENTITATS LOCALS 0 €
RESTA (PARTICULARS I EMPRESES): proposa passar de 50 € a 100 €
Isabel García pregunta com funcionen els actes culturals amb entrada benèfica. Es crea un
debat al voltant d'aquest tema. Es comenta que és una qüestió que està per definir i que s'ha
de desenvolupar. Jaume Doménech proposa que haurien de ser els Serveis Socials municipals
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els qui gestionaren el caràcter benèfic de les actuacions.
Es planteja la possibilitat de fer un conveni amb cada entitat en el qual es podria eximir del
pagament del canon.
Joan de Déu planteja la possibilitat de rebaixar la quantitat de lloguer.
Isabel García comenta que el preu de l'entrada és simplement per limitar l'accés a gent que no
li interessa i que acaba molestant. Quelo Raigal contesta que també es pot plantejar de fer una
entrada per invitació.
Carlos Cardona i M. Carmen Seguí recorden que la seua entitat fa un esforç molt important per
a portar endavant la Mostra de Teatre any rere any i que tenen el preu de l'entrada congelat des
de fa molts anys.
Marcela Richart anota la possibilitat de signar un conveni per evitar la il·legalitat de l'informe en
contra d'Intervenció.
M. Carmen Seguí demana un protocol per a justificar una actuació benèfica. Considera que el
100% hauria de ser per a l'entitat beneficiària. Diu que també ha de quedar clar el tema de l'ús
per actes polítics. Adolfo Sancho diu que, en campanya electoral, l'Ajuntament posa a
disposició de la Junta Central una sèrie d'espais.
Continua M. Carmen Seguí i diu que hauria de quedar clar si les entitats no locals són o no
sense ànim de lucre. Quelo Raigal diu que algunes empreses són locals.
Saül Santonja diu que els particulars no estan representats.
M. Carmen Seguí planteja que l'excés per assajos siga cobrat per hores. Quelo Raigal explica
com funciona el contracte del tècnic i com seria fàcil calcular el preu per hores.
Marcela Richart diu que quan l'ordenança siga definitiva s'adjuntarà a cada entitat que sol·licite
un espai.
Es pren l'acord de convocar un consell extraordinari per al dimecres 30 de març per a continuar
treballant l'ordenança.

M. Carmen Prats explica que es va redactar un esborrany de la reunió, llegeix literalment els
acords i passa una còpia a la presidenta. Diu que, després d'un debat, es va arribar a l'acord de
no aplicar cap criteri en el repartiment de les subvencions. Diu que hi ha molta diversitat en els
objectius i les particularitats de les associacions. Diu que els criteris que s'apliquen en el
Consell d'Esports no tenen res a veure amb els que es podrien aplicar a les entitats culturals.
Incideix en el fet de la disparitat de sufragar despeses, que no solament es fa per la pròpia
subvenció. Finalment, explica com s'ha fet el repartiment i com s'ha intentat fer-ho de manera
equitativa.
Es planteja la possibilitat de signar convenis amb algunes entitats, sobretot les musicals, per a
incloure les subvencions en nous convenis. José Luis Muñoz diu que hi ha una diferència
important, perquè en els convenis facturen les entitats i en les subvencions es presenten
factures per a justificar-les.
La regidora felicita el treball de la comissió, perquè han fet un exercici de participació quan han
triat una solució de consens a la qual no era fàcil arribar. Reitera l'enhorabona i assumeix el
compromís de portar els acords als òrgans tècnics per a poder portar-los endavant.
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4. INFORMACIÓ DELS ACORDS ADOPTATS EN LA REUNIÓ DE DATA 10-01-2016 DE LA
COMISSIÓ CONSTITUÏDA PER A FIXAR ELS CRITERIS PER AL REPARTIMENTS DE
SUBVENCIONS A ENTITATS CULTURALS
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5. INTERVENCIONS
Marcela Richart explica que els arbres de la paret de darrere del Palau estan donant problemes
i informa que s'aprofitarà per arreglar aquesta part. Diu que s'enviarà l'informe de la
Conselleria.
Pilar Pérez diu que l'Associació de Veïns té interès de llegir el Manifest del 9 d'Octubre.
José Luis Muñoz recorda que en la passada sessió es va comentar la possibilitat de portar a
terme un reconeixement a les persones que porten 25 anys en una entitat cultural.
Marcela Richart contesta que vol propostes del Consell per a arribar a un consens a l'hora de
fer un reconeixement a persones o entitats en la futura gala que està prevista. Explica que
voldria dedicar 2.000 euros del pressupost de Cultura a fer un activitat que nasca del Consell.
No havent-hi més intervencions, i sense més assumptes a tractar, la Presidència conclou la
sessió a les 21:45 hores del dia de la data, de la qual cosa, com a secretari, en done fe.

Marcela Richart Carbonell

EL SECRETARI
Vicent Josep Santamaria Picó
document signat electrònicament
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