MEMORIA A LA PROPOSTA DE PRESSUPOST REGIDORIA DE
CULTURA PER AL 2016
Creació d'un Consell Consultiu de Cultura.
GRATIFICACIONS CENTRE CULTURAL
Augment de 0,60 a 600,00 €
Disponibilitat per moments puntuals de sobrecàrrega per coincidència de
cicles o activitats, urgències, imprevistos i horaris justificadament
extensos, inclosos transvasaments a personal d’altres departaments que
hi intervinguen. L’import proposat és simbòlic dins del volum econòmic de
l’àrea, de manera que es tracta d’una qüestió purament testimonial.
DOTACIONS CERTÀMENS
Augment de 6.000,00 a 8.000,00 €
Correspon al Premi de Teatre “Ciutat d’Alcoi”. La dotació del certamen no
s’incrementa des de fa una dècada i això, sumat als descomptes fiscals i la
seua consideració com a subvenció –amb la subjecció a terminis de
convocatòria rígids- ha portat a la inoperativitat de la convocatòria-.
L’intent de reconversió com “ajudes a la producció” no ha fructificat per la
irrellevància de l’oferta econòmica i novament la rigidesa de la
convocatòria. La recuperació del Premi es proposa com a part d’un
projecte de revitalització i suport al teatre amateur alcoià, on ha
desaparegut el premi d’iniciativa privada “Tomàs Gisbert” (subvencionat)
DESPESES ACTIVITATS CULTURA
Augment de 44.000,00 a 55.000,00 €
La partida genèrica de la Regidoria de Cultura recull les despeses de
multitud d’activitats municipals o d’entitats culturals, socials, veïnals,
protocol·làries, de col·laboració amb altres regidories o institucions locals
o foranes, que es renova o creix constantment. Com a prova del que

s’exposa, l’any 2015 ha hagut d’incorporar gran part de la despesa del
cicle “Any Ovidi”, quan finalment la partida no s’ha creat -i la modificació
compensatòria ha sigut insuficient- després d’haver-se realitzat el cicle
íntegrament –altres partides han hagut de contribuir, amb la minva
corresponent de programes previstos-.
COMMEMORACIÓ DEL 9 D’OCTUBRE
Augment de 8.000,00 a 12.000,00 €
El volum d’activitat i d’infraestructura que ha pres la celebració d’aquesta
festa, explícitament participativa des de fa uns anys i on s’hi inclou una
mini-fira del llibre –amb exigència creixent d’infraestructura- mercadet
artesà i suport a les activitats que proposen multitud d’entitats socials i
culturals, tant a la Glorieta com en altres espais, obliga a una major
disponibilitat econòmica; més encara si es pretén dotar d’activitats
culturals (teatre, música, animacions de carrer...) que poc a poc han
desaparegut per manca de recursos. Les peticions d’entitats veïnals per als
diferents barris no estarien incloses en aquesta previsió, sinó que anirien
per compte de la regidoria de Participació Ciutadana.
ACTIVITAT XARXA EXPOSITIVA MUNICIPAL
Augment de 30.000,00 a 50.000,00 €
La inversió econòmica dels cicles expositius a la xarxa municipal o també la
conveniada (Llotja, Àgora, CCOM, Club Unesco, Capella i, des d’ara, Centre
Cultural) ha suposat l’edició de catàlegs, vigilància, neteja, manteniment i
promoció-difusió. Darrerament s’ha afegit l’exigència de pagament de
drets d’imatge a la VEGAP (i reclamació de deutes de 3 anys). La despesa
en 2014 va superar ràpidament tant els 30.000,00 € inicials, com també
els 20.000,00 sumats posteriorment; en 2015 la previsió superarà els
50.000,00 €, sense consignació suficient i previsió d’activitat continguda
per al darrer quatrimestre. És per això que, tot i aplicar-se una minva
d’activitat sobre la línia de la temporada actual, la partida 2016 haurà de
comptar amb una xifra no menor de la proposada, tot i preveure alguna
minoració d’activitat en sales actualment utilitzades. Com a última nota,

aquesta partida no incorpora la despesa d’aportació anual, regulada per
conveni, a la Càtedra Antoni Miró de la Universitat d’Alacant –en 2015
s’ha creat una partida específica des de l’Àrea d’Alcaldia-.

SUBVENCIÓ ACTIVITATS HARMÒNICA ALCOIANA
Desapareix (2.500,00 €)
L’entitat renuncia a la fórmula de subvenció i pacta amb l’Àrea de Cultura
que siga el Teatre Calderón qui li recolze –també econòmicamentl’activitat, tot incloent-hi a la programació un concert d’aquesta entitat
amb un preu equivalent a l’anterior quantia de la subvenció.
ACTIVITATS CINEMATOGRÀFIQUES
Augment de 1.600,00 a 2.500,00 €
L’activitat fins ara es limita als cicles de promoció lingüística i alguna
projecció esporàdica per il·lustrar activitats literàries o divulgatives.
L’increment es justifica per la previsió de major activitat que pot suposar
les col·laboracions amb la filmoteca de la Universitat d’Alacant i amb la de
CulturArts Generalitat, i això comportarà esforç pel que fa a difusió, drets
d’autor, enviaments-recepció de materials... Tot comptat, l’import de la
partida és quasi simbòlic.

ACTIVITATS DIVULGACIÓ DE LA COL·LECCIÓ D’ART MUNICIPAL
Desapareix, amb proposta de trasllat al pressupost del Museu
Arqueològic
L’acció divulgativa està relacionada necessàriament a la gestió (i
conservació) d’aquest patrimoni artístic municipal. La proposta atén a
criteris purament d’eficàcia operativa.

MOSTRA DE TEATRE D’ALCOI
Igual quantia: de 50.000,00
L’objectiu que es proposa és garantir millor una cobertura prèvia de la
Mostra, vist que les aportacions externes (Generalitat, Ministeri, Diputació
i altres, així com els taquillatges) arriben en un moment posterior i no
sempre són recuperables per a la Mostra, sinó que romanen a la caixa
general municipal, amb el perjudici per a tota l’àrea de Cultura que suposa
per haver-se abonat ja les despeses amb càrrec a altres partides.
Un altre motiu afegit és la previsió de recuperar la fórmula de coorganització amb el nou govern de la Generalitat, tal com històricament
tenia la Mostra d’Alcoi; aquesta fórmula descarrega de manera important
el pes econòmic municipal i, més encara, agilitza la gestió interna en
assignar diferents partides a diferents co-patrocinadors per pagament
directe. Se sol·licitarà una aportació mínima de la Generalitat equivalent a
la partida oficial municipal, sense que això supose un increment real de la
despesa de l’Ajuntament.
Com a dada orientativa, el pressupost final de la Mostra 2015 ha superat
els 160.000,00 €.
SUBVENCIÓ ACTIVITATS BOLOS TEATRE
Desapareix (1.000,00 €)
L’entitat renuncia a l’activitat subvencionada (Premi de Teatre Amateur
Tomàs Gisbert), argumentat dificultat tècnica amb la fórmula de
subvenció i, també, la insuficiència econòmica de la partida.
Existeix un projecte alternatiu de l’Àrea de Cultura: que cobreix objectius
equivalents i en reforça d’altres en paral·lel.

ACTUACIONS ENTITATS MUSICALS
Augment de 82.223,01 a 88.000 €
Aquesta partida cobreix la activitat musical de les bandes alcoianes i
misses de la OSA, dels cicles festius i religiosos consolidats de la ciutat.
L’augment plasma la despesa de 2015, que ha incorporat una pujada
general per a totes les activitats de les bandes del 5% segons s’havia
compromés la regidoria, després d’alguns anys de negociació amb les
entitats, com també l’augment de quantia de l’aportació al concert de
Festes de l’Agrupació Musical Serpis, que ara és de 1.000,00 €.
L’increment total sumava 5.111,15 €, que és exactament l’augment de
partida que es proposa. Val a dir que no es planteja cap més augment per
a 2016 que no siga consolidar el que ja s’ha fet en 2015.
EDICIÓ BANDA SONORA ELS REIS D’ORIENT
Igual quantia: 6.000,00 €
La proposta és la de mantenir aquesta iniciativa, d’edició d’una Banda
Sonora del Nadal Alcoià –específicament centrat a la Festa dels Reis-, com
a suport i element promocional del cicle nadalenc, alhora que recuperació
de melodies tradicionals i per part de les entitats musicals i folclòriques
alcoianes. El projecte no ha quallat per motius diversos i, per tant, fins ara
no s’ha realitzat cap despesa. No obstant això, ara es proposa dur-lo avant
en aquesta legislatura, dedicant-hi una partida específica cada anualitat,
amb la planificació següent: 2016 preparació de materials i primers
enregistraments; festa de Nadal-Reis 2017 enregistraments restants;
gener a octubre de 2018 preparació i edició dels materials i del suport
físic.

MANTENIMENT ORDINARI CENTRE CULTURAL
Augment de 8.000,00 a 12.000,00 €
El manteniment de la climatització de tot l’edifici (biblioteca inclosa) i dels
mecanismes de les portes automàtiques de la biblioteca o de diferents
elements que necessiten reposició en un edifici tan antic i d’ús intensiu,
obliguen a un dedicar-hi una quantitat superior.
Aquesta partida no contempla possibles reparacions estructurals de
l’edifici o dels equipaments, sinó purament allò que és el desgast i les
petites (però continuades) avaries, tant d’elements funcionals com de
seguretat.
SERVEIS ASSISTÈNCIA ACTIVITATS CENTRE CULTURAL
Augment de 40.000,00 a 50.000,00 €
L’augment d’horari de funcionament i la prolongació de temporada, així
com la suplència de part del personal municipal de consergeria que ja no
està cobert, porten a una necessitat d’augment de partida.
ACTIVITAT CENTRE CULTURAL AMPLIABLE
Augment de 20.000,00 a 25.000,00 €
L’increment de la demanda d’ús del Centre Cultural com a espai
col·laboratiu amb entitats i iniciatives culturals o socials, comporta
l’assumpció de determinades despeses (equips, difusió, personal tècnic,
sgae, catxés...) que no poden compensar-se amb uns taquillatges sempre
simbòlics, ni es planteja fer tampoc en cap mesura amb la desviació de
costos a les entitats que en fan ús de l’espai.

MANTENIMENT ORDINARI TEATRE PRINCIPAL
Augment de 8.000,00 a 10.000,00 €
L’edifici i instal·lacions del Teatre Principal demanen reparacions i
manteniment que no estan recollides pel contracte de gestió amb la
companyia resident al teatre. Darrerament s’ha produit alguna incidència,
encara sense solucionar ni diagnosticar per part del departament
d’Arquitectura municipal, que requerirà una aportació econòmica
significativa. L’augment a la partida respon a aquesta previsió, calculada a
la baixa.

SUBVENCIÓ GESTIÓ TEATRE PRINCIPAL
Disminució de 149.684,32 a 129.000,00 €
La quantia consignada en 2015 respon a l’inicial de 2014, amb la inclusió
d’una prorroga del contracte anterior, renovat posteriorment. Per aquest
motiu pot minvar per a l’exercici 2016 i limitar-se a l’import del contracte
vigent, sense que hi haja previsió d’altre augment en aquesta anualitat
més que l’IPC, per al qual se’n reserven 2.000,00 euros.
EQUIPAMENT COMPLEMENTARI TEATRE CALDERÓN
Partida gestionada directament per l’Àrea Econòmica municipal. Figura en
aquesta proposta als efectes formals
REHABILITACIÓ TEATRE CALDERÓN
Partida gestionada directament per l’Àrea Econòmica municipal. Figura en
aquesta proposta als efectes formals

ACTIVITATS TEATRE CALDERÓN AMPLIABLE
Igual quantia: 150.000,00 €
Si és comenta aquesta partida és per remarcar que el seu import no creix
des de 2012, quan es va recuperar la gestió pública del Teatre Calderón.
Des d’aleshores, la partida –i el teatre- han assumit, a banda de la
programació específica municipal a la qual està dedicada inicialment, la
cobertura de diferents convenis de col·laboració amb entitats culturals
alcoianes (musicals, folclòriques, social-festives...) així com la part
municipal de convenis amb el Ministeri de Cultura, CulturArts
Generalitat...). També permet l’existència de determinats programes
específics (entre els quals, la Mostra de Teatre, però també del cicle fester
anual, acords amb entitats educatives i socials...) donant-los cobertura a
través de la programació del teatre. Per altra banda, com que les
recaptacions de taquilla no sempre arriben a incorporar-se per motius
tècnics de calendari de l’àrea econòmica municipal, podem comptar que la
partida genera ingressos i estalvis significatius que una hipotètica
disminució afectaria literalment.
MANTENIMENT ORDINARI-NETEJA-VARIS TEATRE CALDERÓN
Augment de 427.190,45 a 448.000,00 €
El contracte actualitzat té per import anual 391.908,00 € i hi ha una
reserva de 20.000,00 euros per al manteniment extraordinari i subsanació
encara de defectes constructius inicials. Per altra banda, en 2016 s’ha de
produir la nova adjudicació dels serveis i, per tant, és el moment de
corregir determinades insuficiències econòmiques observades al contracte
vigent des de 2012, que han demostrat ser un llast per a la bona gestió del
teatre (aspectes com la difusió de les activitats i la dotació de personal
tècnic i de sala). Cal comptar també amb una possible revisió per l’IPC i la
previsió de nova contractació en octubre de 2016, amb algun increment
afegit per als dos mesos finals de l’any de cobertures ampliades per a la
licitació.

SETMANA DEL TEATRE NO PROFESSIONAL
Partida Nova de 10.000,00 €
L’objectiu d’aquesta partida és la creació d’un encontre dels grups teatrals
alcoians amateurs, amb el suport a la producció d’un projecte anual
escollit per concurs i l’actuació de diferents companyies locals al llarg
d’una setmana. L’espai temporal inicialment previst és novembre.
L’activitat té per finalitat última la promoció de l’afecció al teatre, els seus
efectes socialment positius i la creació de públic. L’acció completarà i farà
eficaces altres accions posades en marxa en paral·lel, com ara la renovació
del Premi de Teatre Ciutat d’Alcoi i la consolidació de l’espai formatiu de
l’Escola de Teatre municipal, així com diferents iniciatives en col·laboració
amb institucions socials i docents que van camí de materialitzar-se.
MOSTRA TEATRE ESCOLAR
Partida Nova de 6.000,00 €
L’objectiu d’aquesta partida és la creació d’un encontre dels grups teatrals
alcoians amateurs, amb el suport a la producció d’un projecte anual
escollit per concurs i l’actuació de diferents companyies locals al llarg
d’una setmana. L’espai temporal inicialment previst és novembre.
L’activitat té per finalitat última la promoció de l’afecció al teatre, els seus
efectes socialment positius i la creació de públic. L’acció completarà i farà
eficaces altres accions posades en marxa en paral·lel, com ara la renovació
del Premi de Teatre Ciutat d’Alcoi i la consolidació de l’espai formatiu de
l’Escola de Teatre municipal, així com diferents iniciatives en col·laboració
amb institucions socials i docents que van camí de materialitzar-se.

DESPESES DE PROMOCIÓ DEL BETLEM DE TIRISITI A TITIRIMUNDI 2016
Partida Nova de 8000,00 €
El festival internacional Titirimundi, de Segovia i Castella-Lleó, ha invitat el
Betlem de Tirisiti a participar, representant un seguit de funcions al llarg

de quasi una setmana, dins la seua programació especial d’aniversari que
celebra en maig de 2016. Allí coincidirà amb els altres teatres de titelles
històrics peninsulars: La Tia Norica (Càdis) i Os Bonecos de Santo Aleixo
(Portugal). Serà la primera vegada que les funcions de Tirisiti, tal com es
veu a Alcoi per Nadal, es representen fora de la nostra ciutat. Él seu
caràcter de BIC exigeix una plena garantia de rigor i percepció adequada
de l’espectacle. El festival posarà l’espai i cobrirà les despeses d’estada de
la companyia a Segovia. Aquesta partida ha de cobrir els treballs que són
pel compte de l’Ajuntament d’Alcoi: treballs tècnics de preparació de
materials i escenografia, transport i implantació, pagament de funcions a
la companyia La Dependent. Molt important és també editar i distribuir un
material de difusió del Betlem i del Nadal Alcoià per assolir objectius
específics de ciutat (el Nadal Alcoià inclós) tant durant aquesta important
fita europea anual, immediatament posterior, al congrés internacional
d’UNIMA a Donostia (darreries de maig 2016) on el Betlem de Tirisiti
participarà en les exposicions previstes en aquella ciutat i de repercussió
mundial.

