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Exp. 3888/2017

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL DE FIRA DE COCENTAINA 
EL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2017

ASSISTENTS:

Presidenta: Sra. Mariona Carbonell Pascual

Vocals: 

Sra. CELESTE CABRERA DAMIÁ. (Representant del Grup PSPV-PSOE)

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. JORGE VAÑÓ GUERRA (Representant Associació de Comerç Cocentaina)

Secretaria del Consell: Sra ISABEL SANCHO CARBONELL.

També assisteix: Gustavo Baena García 

A Cocentaina, 26 de setembre de 2017, a les 18:10 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. INSTITUCIONALITZAR HIMNE DE LA FIRA
3. INFORME FIRA
4. INTERVENCIONS

                                                     -------------------------------------------

1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR

Per unanimitat dels assistents, s'aprova l'acta de la sessió celebrada el 25 de juliol de 2017.

2.-INSTITUCIONALITZAR HIMNE DE LA FIRA

La Presidenta proposa reconèixer a Francisco Valor, autor de la música de l'himne i a M. Nieves 
Pascual, autora de la lletra, en l'acte de presentació del programa de la Fira, el dia 6 d'octubre, i  
institucionalitzar l'himne de la Fira.

S'aprova per unanimitat.

3.- INFORME FIRA

La Presidenta proposa per a enguany a Juan José Tortajada, president del Consell Valencià de 
Col·legis d'Advocats de la Comunitat Valenciana, com a pregoner de la Fira.

S'informa de l'ampliació de la Fira a l'Avda. del  País Valencià, amb informe favorable de la 
Policia Local. Aquest nou tram serà l'aparador d'automoció i maquinària, des de la rotonda del 
Cavallet fins a la rotonda de Mercadona.
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La Presidenta comenta que s'ha enviat una carta als comerciants informant de l'ampliació del 
recinte de fira i als bars se'ls ha informat que podran col·locar les taules en línia amb la façana.

Quant al nivell d'ocupació i espai reservat, comenta que la zona d'esport –outdoor- es troba 
completa,  així  mateix en el  sector  de la innovació es  renova l'assistència  de la Universitat  
Politècnica de València i com a novetat es signarà un Conveni amb AITEX, i es comptarà amb 
la seua presència.

Comenta que s'ha mantingut una reunió amb el Grup SuBus per a adequar la ruta segons la 
nova  infraestructura  i  s'ha  ampliat  el  nombre  d'autobusos  que realitzaran la  ruta,  ampliant 
també el servei nocturn la nit del divendres i dissabte de 23 h a 7 del matí.

Pel que fa al pàrquing dels veïns, enguany s’amplia amb un pàrquing més comptant amb el pati 
del col·legi del Bosco II, i al col·legi Real Blanc, s'amplia l'oferta a un solar pròxim.

S'informa que per a enguany tota l'activitat de Fira i Festa es desplaça al pati de l'Institut Pare 
Arques, i els concerts estan programats per a la nit del divendres i dissabte, la resta de les nits 
els pubs tindran festa als seus locals.

El solar situat davant de l'institut estarà destinat a pàrquing per als veïns.

Quant a les exposicions programades al Palau s'exposarà:
-“Guardians de Pedra”, produïda pel Marq, situada a la Sala d'Actes.
-“Jerònim Jacint d'Espinosa”, al museu del Palau, situada a la Sala Torre de les Monges.
-“50 anys d'educació pública: del batxiller a l'ESO 1967-2017”, organitzat per l’IES Pare Arques,  
situada a la Sala de la Biga.
-“ IV Mostra espai de sentiments”, comissariada per Moisès Gil, a l'antiga biblioteca.
-“I rompi el vel. El poble fa seva la Mare de Déu”, organitzada per la Pia Unió i se situa a la  
Capella de Sant Antoni.
-“Espai Sambori”, organitzada per la Regidoria de Promoció del Valencià, se situarà a la Torre 
Nord-Est del palau.
-“X aniversari de la Llei de la Dependència”, es troba situada a la terrassa de la planta primera 
del Palau.
-“XII Ruta d'Art Local”, se situa als diversos tallers dels artistes.
-“IV edició pintant la Fira”, se situa en la C. Dolors.
-“XXXI Exposició de bonsai”, organitzada al Patronat.

La presidenta informa de les dates de repartiment tant de les targetes de pàrquing com de 
passes d'accés restringit.

Així  mateix,  s'informa  de  la  reunió  mantinguda  amb  la  policia  local,  i  com  a  mesura  de 
seguretat, s’instal·laran barreres físiques en aquelles zones indicades per la policia.

Enguany a Alfonso V, s'instal·larà una zona de seguretat, amb ludoteca i Creu Roja, igual que la 
a la plaça de l’Alcalde Reig, que també comptarà amb ludoteca, estand d'informació i zona wifi, 
Creu Roja.

S'informa de l'acte de clausura, que estarà programat per a diumenge al Pla.

4. INTERVENCIONS

Ni n’hi ha.

I  sense  més  assumptes  a  tractar,  la  presidència  tanca  la  sessió  a  les  19.00  h  i,  com  a 
secretària, en done fe.
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LA PRESIDENTA                                                                      LA SECRETÀRIA

Mariona Carbonell Pascual                                                  Isabel Sancho Carbonell
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