
 
Ajuntament de Cocentaina

Exp. 193/2018

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL DE FIRA DE COCENTAINA 
EL DIA 23 DE GENER DE 2018

ASSISTENTS:

Presidenta: Sra. Mariona Carbonell Pascual

Vocals: 

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

Sr. MARCOS LLORENS GRAU (representant del Grup PSOE)

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. BERNARDO PEREZ REIG (representant Associació de veïns)

Sr. JORDI VAÑO GUERRA (representant Associació de comerç)

Secretaria del Consell: Sra. ISABEL SANCHO CARBONELL.

Assisteix: Gustavo Baena Garcia 

A Cocentaina, 23 de gener de 2017, a les 18:05 h, 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 SOCIOECONÒMIC FIRA 2017
3. PROPOSTES FIRA 2018
4. INTERVENCIONS

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

1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR

Per unanimitat dels assistents, s'aprova l'acta de la sessió celebrada el 19 de desembre de 
2017.

2.- INFORME SOCIOECONÒMIC FIRA 2017

La  Sra.  Presidenta  comenta  les  diferents  despeses  generades  durant  la  Fira  segons  les 
partides, que consten a l´informe entregat de Fira:

 

PARTIDA D'INFRASTRUCTURA, MUNTATGE, ORGANITZACIÓ

SUBPARTIDA COST REALITZAT

SERVEIS BÀSICS **INV1 59.942,67 €

SERVEIS COMPLEMENTARIS **NV2 8.042,68 €

APARCAMENTS **NV3 21.532,84 €

ELECTRICITAT I SUBMINISTRAMENTS ** INV4 24.286,77 €

OBRES I SERVEIS ** INV5 7.294,93 €

MUNTATGES I ESTRUCTURES 112.369,11 €

TOTAL: 233.469 €



 
Ajuntament de Cocentaina

PARTIDA COMUNICACIÓ, IMATGE, DIFUSIÓ

SUBPARTIDA COST REALITZAT

IMATGE / PATROCINIS 7.196,29 €

IMPREMTA 9.418,04 €

PREMSA PUBLICITAT 25.599,32 €

NOVES TECNOLOGIES ** INV6 6.325,43 €

TOTAL: 48.539,08 €

La Sra. Presidenta detalla cada partida i informa que les despeses generades en l'exercici 2017 
ascendeixen a 400.776,16€ i es contempla tant les despeses corrents com les inversions, ja 
que enguany, en ampliar-se a l'Avda. País València, també s'han incrementat i al seu torn per  
no disposar de partida pròpia d'inversions per a Fira.

Quant a la procedència dels ingressos, procedeixen principalment de l'ocupació comercial dels 
diferents sectors, les licitacions i les subvencions, arribant a aconseguir 377.412,50€.

Els sectors que tenen un major valor comercial són el sector de Turisme, Sector d'Innovació i  
esport  Outdoor i  per  açò necessites una major aportació econòmica per  al  seu muntatge i  
infraestructura.

El Sr. Baena comenta que cal veure la Fira en comparació de les últimes 5 edicions, i s'observa 
un resultat positiu, encara que les despeses s'han incrementat, ja que s'han realitzat inversions 
com la senyalització de cada sector per mitjà de tòtem, el condicionament del sector de País 
València, etc.

De cara a la fira de 2018 comenta el Sr. Baena les línias d'actuació; enguany hi ha plecs que  
cal  convocar de nou;  quant  al  Gourmet,  s'estan veient  idees,  entre altres que ho gestione 
l'Ajuntament, o possibles propostes de gestió. Una altra qüestió és acordar el  preu únic de 

 

PARTIDA PERSONAL

SUBPARTIDA COST REALITZAT

SEGURETAT PRIVADA 10.541,52 €

CONTROLADORS / INFORMADORS 21.650,54 €

REFORÇ POLICIA LOCAL EXTERNA 13.036,80 €

PERSONAL EXTERN 2.000,00 €

TOTAL: 47.228,86 €

PARTIDA CULTURAL, TRADICIONS, EXPOSICIONS

SUBPARTIDA COST REALITZAT

EXPOSICIONS 9.250,51 €

ACTIVITATS TRADICIONALS 12.897,40 €

ACTUACIONS I ESPECTACLES (FIRA I FESTA) 41.589,96 €

ACTES I PROTOCOL 13.269,01 €

TOTAL: 77.006,88 €
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l'embotit  que  se serveix  en  l'esmorzar  de  les  mestresses  de casa,  ja  que  ara  hi  ha  prou 
diferència segons les carnisseries que hi col·laboren.

Entre altres qüestions també està potenciar l'espai de sol a sol, com també estudiar les zones 
de pàrquing per al veïnat, ja que la fira tindrà una durada de 4 dies. També s'està treballant en 
la Declaració d'Interès Turístic Internacional.

3. PROPOSTES FIRA 2018

El Sr. Reig proposar portar algun artesà que treballe l'espart, ja que anteriorment existien 8 
"filadors" i, per exemple, a Callosa de Segura encara queden persones que mostren l'ofici.  
També es podria muntar en un carrer fotos antigues de la transició dels animals als tractors.

El Sr. Pla comenta que el Consell de Fira és inoperant, es reuneix per a aprovar el cartell de fira  
i, veient les atribucions de la Fira, seria necessari donar-li més protagonisme al Consell.

El  Sr.  Reig comenta que en un concurs de fotografia seriosa convé tenir  algun assessor i  
modificar les bases, perquè només es presente una foto.

El Sr. Verdú proposa que es revisen i es modifiquen les bases dels concursos de fotografia i de  
Sol a Sol.

El Sr. Llorens comenta que en el tema dels ingressos, si hi ha sectors nous, cal tenir en compte  
aplicar-los una taxa nova i que se'ls tinga en compte, i recolzar-los fins que es consoliden.

Contesta el Sr. Baena que aquests criteris s'estan tenint en compte en l'actual ordenança.

El Sr. Reig proposa muntar la setmana gran del País Basc, amb els pinxos.

La Sra. Presidenta apunta que es podria dedicar un carrer a un país.

La Sra. Martí proposa un carrer o sector dedicat als tatuadors, ja que tenen molt d'èxit.

El Sr. Llorens diu que és necessari pensar en coses diferents.

4. INTERVENCIONS

No n'hi ha.

I  sense  més  assumptes  a  tractar,  la  presidència  tanca  la  sessió  a  les  19.10  h  i,  com  a 
secretària, en done fe.

LA PRESIDENTA                                                                      LA SECRETÀRIA

Mariona Carbonell Pascual                                                  Isabel Sancho Carbonell
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