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Exp. 3670/2018 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL D E FIRA DE COCENTAINA 
EL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2018  

ASSISTENTS:  

Presidenta:  Sra. Mariona Carbonell Pascual 

Vocals:   

Sra. ROSA ANA VALOR BRAVO (representant del Grup Popular) 

Sra. MARI CARMEN MARTÍ VERDÚ (representant del Grup Guanyar Cocentaina) 

Sr. JORGE VERDÚ CATALÁ (representant del Grup Ciudadanos Cocentaina) 

Sr. JUAN LUIS PLA PASCUAL  (representant del Grup 03820-Compromis) 

Sr. ANTONI SEMPERE (representant Associació de veïns) 

Sr. JORDI VAÑO GUERRA (representant Associació de comerç) 

 

Secretari del Consell : Sr. GUSTAVO BAENA 
 
 
 
A Cocentaina, 27 de setembre de 2018, a les 19:38 hores, es reuneixen a la Sala de Reunions, 
sota la Presidència indicada, els membres del Consell de Fira abans relacionats. 
 
Vist que existeix el quòrum suficient per a la celebració, la Presidència declara oberta la sessió, 
procedint a examinar els assumptes inclosos en l'ordre del dia: 
 
ORDRE DEL DIA  
 
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
2. INFORME FIRA 
3. INTERVENCIONS 
 
                                                     ------------------------------------------- 
 
1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR  
 
Per unanimitat dels assistents, s'aprova l'acta de la sessió celebrada el 10 de juliol de 2018. 
 
2.- INFORME FIRA 
 
La Sra. Regidora informa que el pregoner de la Fira 2018 serà  el cuiner contestà Kiko Moya, 
informació que a tots els membres els pareix molt encertada.  
D’altra banda el Sr. Pla proposa que en futures ocasiones es dugui a terme un Consell 
extraordinari per tractar aquest tema, i que cada membre del Consell aporti el seu candidat a 
pregoner.  
 
La Sra. Regidora continua informant que la presentació  del Cartell i de la 672 edició es durà a 
terme el dia 5 d’octubre al Teular, amb la participació del Mal Passet i el Grup de Danses de 
Cocentaina.  Per deferència al pregoner, el lunch el realitzarà el restaurant L’Escaleta.  
 
La Sra. Regidora continua  explica la programació oficial  de 2018, així com l’oferta cultural, 
exposicions oficials i  activitats de Fira. Tota la informació es publicarà  a la web de Fira, i 
s’enviarà per mail als membres del Consell.  
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A tot açò, la Sra. Valor proposa fer una futura exposició amb els cartells presentats al concurs 
de Fira, que han quedat en possessió de l’ajuntament i que no han segut retirats.  
Al mateix temps,i referent al tema protocol·lari, el Sr. Pla  proposa que el recorregut oficial el dia 
de la inauguració vagi encapçalat pel Mal Passet, i no aparegui cap figurant medieval.  La resta 
de membres aproven per unanimitat la proposta.  
 
Sent les 20:10 hores s’incorpora la representant dels PSPV, la Sra. Celeste Cabrera Damià 
 
La Sra. Regidora continua informant dels distints tràmits administratius- organitzatius:  
Explica el contracte d’estructures i stands (Exp. 2443/2018) 
Informa que la zona degustació serà gestionada directament per l’ajuntament. 
Explica que la zona de food trucks anirà instal·lada en primera línia de la Plaça Mossen Raduan 
(amb el servei de taules i cadires)  
Explica que els mesons s’han licitat i adjudicat als mateixos tercers que l’anterior edició ( Exp. 
3740/2018) 
Informa que l’espai Fira i Festa contarà amb programació solament dues nits, divendres 2 i 
dissabte 3 de novembre), i que la contractació ha segut directa.  
Explica que la licitació de personal no s’ha dut a terme per falta de temps, degut  a la nova Llei 
de Contractació del Sector Públic, i que açò ha fet buscar noves alternatives, incorporant a 
certes tasques el servei de Protecció Civil, de forma que el cost de la contractació no 
sobrepassi els 14.999 euros. Al mateix temps, recorda que els controladors cobraran més que 
en passades edicions, tal i com va proposar  l’Associació de Veïns i contaran amb millores en 
els seus llocs de treball.    
 
 
 
3.-INTERVENCIONS 
 
La Sra. Cabrera comenta que  en l’edició d’enguany per motius laborals no tindrà la 
disponibilitat de passades edicions per assistir a les actuacions de l’espai Sol a Sol.  
 
 
 
I sense més assumptes a tractar, la presidència tanca la sessió a les 20:33 hores i, com a 
secretari, en done fe. 
 
LA PRESIDENTA                                                                      EL SECRETARI 
 
 
Mariona Carbonell Pascual                                                        Gustavo Baena  


