Ajuntament de Cocentaina
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL DE
CULTURA, EDUCACIÓ I TRADICIONS DE COCENTAINA EL DIA 6 DE JULIOL DE
2016
ASSISTENTS:
Presidenta : Sra. Marcela Richart Carbonell
Vicepresident: Moisès Gil Igual

Col·lectiu d'Art Local

Vocals:
Adolfo Sancho

Grup Municipal Partit Popular

Isabel García Segovia

Cor de Cambra Discantus

José Martínez Martínez

Associació de Filatèlia i Numismàtica

Jorge Verdú

Grup Municipal Ciutadans

Manuela Martínez Lozano

Grup de Danses Cocentaina

M. Carmen Prats Ruiz

Associació de Veïns

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

Laura Pérez Giner

Orfeó Contestà Just Sansalvador

Purín Pascual

Associació d'Alumnes de la FPA Beniassent

Pere Ferrer

Centre d'Estudis Contestans

Secretari de la Comissió: Sr. Vicent Josep Santamaria Picó
Assisteixen com a convidats: Vicent Pérez i Pòlit Agulló (membres de l'equip de
treball de la Regidoria d'Autonomia Personal i Dependència)
També hi assisteixen: Alfonso Sánchez i Grabri Francés (Colla de dolçaines i tabals
El Mal Passet), Miguel Ángel Raigal (tècnic de Cultura)
A Cocentaina, 6 de juliol de 2016, a les 20:30 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 seua 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:
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ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 27-04-2016
El Sr. Pere Ferrer fa constar que no apareix en la relació de vocals. S'esmena l'errada.
S'aprova l'acta de data 27 d'abril de 2016.
2. RATIFICACIÓ DEL TEXT DEFINITIU DE LA PROPOSTA D’ORDENANÇA
REGULADORA DE LA TAXA DE CESSIÓ D’ESPAIS CULTURALS.
Vist que s'ha aprovat l'acta de la sessió anterior en el primer punt de l'ordre del dia i
atès que aquesta acta inclou el text de la modificació de l'ordenança, després de
debatre alguns punts dubtosos, es pren l'acord de ratificar el text definitiu que es
transcriu a continuació:
"PROPOSTA D'ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DE CESSIÓ D’ESPAIS
CULTURALS
Al Centre Cultural El Teular
Entitats locals sense ànim de lucre (associacions, centres d’educació reglada, partits
polítics, sindicats, etc.)
QUOTA ACTES CULTURALS AMB ENTRADA 375,00 €
QUOTA ACTES CULTURALS SENSE ENTRADA 0,00 €
QUOTA ACTES CULTURALS AMB ENTRADA BENÈFICA 150,00 €
Entitats i particulars no locals i empreses
QUOTA ACTES CULTURALS AMB ENTRADA 600,00 €
QUOTA ACTES CULTURALS SENSE ENTRADA 375,00 €

QUOTA ACTES CULTURALS AMB ENTRADA 375,00 €
QUOTA ACTES CULTURALS SENSE ENTRADA 150,00 €
Al Palau Comtal
Entitats locals sense ànim de lucre (associacions, centres d’educació reglada, partits
polítics, sindicats, etc.)
QUOTA ACTES CULTURALS AMB ENTRADA 200,00 €
QUOTA ACTES CULTURALS SENSE ENTRADA 0,00 €
QUOTA ACTES CULTURALS AMB ENTRADA BENÈFICA 75,00 €
Entitats i particulars no locals i empreses
QUOTA ACTES CULTURALS AMB ENTRADA 300,00 €
QUOTA ACTES CULTURALS SENSE ENTRADA 75,00 €
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Particulars locals, centres d'educació no formals locals (acadèmies, etc.)
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Particulars locals, centres d'educació no formals locals (acadèmies, etc.)
QUOTA ACTES CULTURALS AMB ENTRADA 200,00 €
QUOTA ACTES CULTURALS SENSE ENTRADA 0,00 €
Quan a la proposta d’ús de tècnic, s’aprova per unanimitat que siguen 3 dies."

S'aprova per unanimitat.
Per cortesia als convidats, s'avança el punt 4 de l'ordre del dia.
4. Informació sobre les obres d’adaptació del pati de butaques del Teular per a
l’accés a persones amb diversitat funcional.
Pòlit Agulló explica per quins motius assisteixen a aquesta reunió, i que vénen com a
equip de treball de la Regidoria d'Autonomia Personal i Dependència. Es reparteixen
els plànols del pati de butaques del Teular i Pòlit Agulló explica sobre el plànol quin és
el projecte.
Vicent Pérez comenta algunes qüestions sobre l'accés per a persones amb mobilitat
reduïda.

Marcela Richart es congratula que el Consell de Cultura aprove el projecte i felicita
l'equip de treball i la Regidoria per la iniciativa. Agraeix la presència dels membres.
Es comenta que les obres començaran probablement al mes de setembre i no se sap
encara el termini d'execució.
3. Proposta de la Regidoria per a crear un grup de treball sobre ajudes i/o premis
al rendiment acadèmic.
Marcela Richart anuncia que hi ha una partida de 6.000 euros per a premis o beques.
Diu que beques no poden ser, perquè l'Ajuntament no té competència i per això han
decidit optar per premis.
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Tots els membres estan d'acord amb la proposta, perquè tot el que siga millorar
l'accessibilitat del Teular és benvingut. Es comenten algunes qüestions tècniques
sobre els accessos i les obres que es faran.
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Proposa als membres del Consell que treballen la manera com s'han de regular els
premis. Proposa que es treballe igual que en l'ordenança, en grup i amb reunions
periòdiques. Es reparteix la proposta d'organització de premis al rendiment acadèmic,
on figuren les possibles modalitats, els premis, el pressupost i la possible constitució
del jurat.
Marcela comenta que hi ha una col·laboració molt estreta amb la Seu Universitària i
Josep Lluís Todolí per a redactar les bases, elegir el jurat, etc.
M. Carmen Prats pregunta per quin motiu no pot ser beca, quan hi ha precedents de
beques. Marcela explica la diferència entre un premi i una beca i explica que es pot
denominar de qualsevol altra manera.
M. Carmen Prats proposa fer un esborrany previ de bases en un grup de treball al mes
de setembre per a definir les modalitats o l'enfocament de l'assignació econòmica.
Pere Ferrer no és partidari de donar diners en metàl·lic. Moisès Gil contesta que la
recompensa econòmica podria ser pagar la matrícula de l'any següent. Isabel García
comenta que això seria més una beca i no tant un reconeixement acadèmic. Marcela
Richart diu que tampoc no es pot becar dues vegades una mateixa persona.
Trini Ferrándiz apunta que s'hauria de premiar la joventut i els xiquets i xiquetes a les
manualitats.

Purín Pascual expressa que en el document que s'ha repartit no hi ha alguns nivells
educatius. Marcela Richart contesta que és només un primer esborrany i que es pot
afegir qualsevol altra cosa.
Pere Ferrer diu que no li agradaria que es convertira en una gala, sinó que caldria
donar-li un altre enfocament. Es crea un debat al voltant d'unificar la gala de l'esport
amb la resta d'àmbits. M. Carmen Prats comenta el reglament de les distincions
honorífiques i que el Consell hauria de treballar-ho.
El Consell de Cultura pren l'acord d'instar el Consell de Participació Ciutadana per a
modificar el reglament de distincions honorífiques i unificar la gala de l'esport.
5. Informació de la Regidoria i de les associacions.
Marcela Richart informa de l'edició 2016 del Sent-me i convida tots els membres a
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Gabri Francés diu que s'ha de valorar l'esforç també de l'alumnat. Quelo Raigal explica
que podria ser en cada centre el claustre de professors qui proposara les persones
candidates.
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assistir a les actuacions. Explica també que el Pla Director s'ha enviat ja a la Diputació
i els diferents passos que cronològicament s'han d'anar fet a partir d'ara. M. Carmen
Prats considera que el fet que en altres pobles s'ha fet íntegrament i ací no és
discriminatori i molt injust. Adolfo Sancho apunta que preguntarà els motius pels quals
la Diputació no es fa càrrec completament.
Quelo Raigal reparteix la informació sobre l'Estiu Jove.
Gabri Francés pregunta si l'ordenança s'aplica ja, perquè ells tenen un concert benèfic.
Marcela Richart contesta que no s'aplicarà fins que s'aprove en el ple.
José Martínez, de l'Associació de Filatèlia i Numismàtica comenta que hi haurà 18
representants en l'exposició Nacional, destaca la importància d'aquest fet i insta els
membres del Consell a fer-ne difusió.
6. Intervencions.
Gabri Francés proposa vertebrar des del Consell de Cultura una iniciativa intercultural
amb la comunitat musulmana.
Marcela Richart explica l'experiència amb l'Associació Intercultural Travadell.
Rafa Enguix explica les activitats que ha organitzat El Guaret en aquest sentit,
especialment la passejada nocturna pel Raval.
Es crea un debat al voltant de la integració.
Isabel García explica que a Discantus no li va funcionar l'intent d'integració a través de
la música.

Es pren l'acord de convocar un Consell ordinari el dimecres 14 de setembre amb els
punts del premi i de la integració en l'ordre del dia.
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.
LA PRESIDENTA

EL SECRETARI

Marcela Richart Carbonell
Picó

Vicent Josep Santamaria
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Trini Ferrándiz intervé per a expressar de manera molt emotiva el seu acomiadament
com a vocal del Consell de Cultura després de 14 anys de treball incansable. A partir
del pròxim consell serà substituïda per Laura Pérez Giner. Els membres del Consell
agraeixen i reconeixen la tasca duta a terme per Trinidad Ferrándiz..

