
 
Ajuntament de Cocentaina

 

Exp.2665/2016

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL Sessió CONSELL FIRA DE 
COCENTAINA EL DIA 19 DE JULIOL  DE 2016

 ASSISTENTS:

President/a : Sr./Sra. Mariona Carbonell Pascual

Vocals: 

Sr. Jorge Verdú CUITADANS COCENTAINA

Sr. Juan Luis Pla Pascual 03820-COMPROMÍS

Sra. Rosa Ana Valor Bravo GRUP POPULAR

Sra. Mari Carmen Martí Verdú GUANYAR COCENTAINA

Sra. Celeste Cabrera Damià PSPV-PSOE

Sr. Antoni Jesús Sempere Ferràndiz ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 

Sr. Jordi Vañó Guerra  ASSOCIACIÓ DE COMERÇ

Secretari de la Comissió: Sr. Gustavo Baena . PROMOCIÓ ECONÒMICA I FIRA

 A Cocentaina, 19 de juliol de 2016, a les 19:09 hores, es reuneixen en Sala Reunions. Oficina 
Tècnica. C/ Sant Cristòfol, 6, sota la Presidència indicada, els membres del Sessió CONSELL 
FIRA abans relacionats.

Atès que assisteix el  quòrum suficient  per  a la seva celebració en segona convocatòria, la 
Presidència va declarar oberta la sessió, tot procedint a examinar els assumptes inclosos en 
l’ordre del dia; aquests es desenvolupen de la manera següent: 

 ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 26 DE GENER DE 2016

La Sra.  Rosa Ana Valor  demana que es   modifique el  nom del  membre que comentava el 
paràgraf del  primer punt del dia, ja que qui ho va comentar va ser ella mateixa, i  no el Sr. 
Manuel Vicente Pérez.

La resta de membres   confirmen la rectificació.

Sense res mes que afegir, s'aprova la resta d'acta per assentiment. 

2.- INFORMACIÓ PROCESSOS ADMINISTRATIUS

La Sra. Mariona Carbonell, regidora de Fira, explica els distints processos administratius que es 
troben en tràmit:

“...CONTRACTE  ATRACCIONS MECÀNIQUES (EXP 236/2016):  està  en procés,  sols  s’ha 
presentat un tercer, l’Associació de Feriants de l’Alcoià i el Comtat. 

El cànon s’ha rebaixat a 28.000 euros mínim, degut a que Iberdrola ens obliga a no instal·lar 
atraccions a una distància de 6 metres a cada costat de la línia d’alta tensió a travessa el 
recinte ferial.  

S’ha exclòs del Ple l’obligació d’habilitar un espai per a les caravanes. Ens han dit que han 
parlat amb el propietari del  solar de la Sénia, i  s’ubicaran allí. L'ajuntament tant sols ha de 
facilitar  subministrament de llum i aigua. 
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La concessió serà per a tres anys 

ZONA DEGUSTACIÓ (EXP. 672/2016): també està en procés, el termini acaba el proper 27 de 
juliol... de moment tant sols hi ha una oferta presentada.

El cànon  s’ha augmentat a 1.750 euros (cost del subministrament elèctric que oferim) i segueix 
la part variable de 0,10 cèntim per tiquet venut.

Com a novetat  s'exigeix  que un  mínim del  25% han de ser  productes  de la localitat  i  la  
comarca 

La concessió serà per a dos anys 

MESONS /  MENJADOR ZONA SERVEI  (EXP.  2038/2016):  en  procés,  el  termini  acaba  el 
proper 3 d’agost... de moment no hi ha cap oferta presentada.

Els cànons dels mesons son: ANSELMO MARTI (5.000) / AVDA XÀTIVA (3.000)

Enguany s’ha inclòs el menjador de la zona de serveis per a expositors : cànon – 200 euros

FIRA I FESTA:  no es farà al  Bosco II. Es faran dos dies de concerts al carrer Gabriel Miró 
.S’adjudicaran les barres igual que en festes de Moros i Cristians, als pubs de la localitat. 

Per la seva banda, estan redactant-se les bases per al sector de música de “SOL A SOL”, serà 
format similar a l’any anterior.  

CONVENI ASS BONSAIS: és la primera exposició que contempla despeses de premis, des de 
Intervenció ens han aconsellat signar un conveni de coorganització (ajuntament-associació), 
pagar els premis nosaltres directament als proveïdors i aprovar i publicar  les bases del concurs 
que es fan  a l’exposició. 

 BOSSA DE CONTROLADORS: Ja està treballant-se al Departament de Personal per a que es 
publique una oferta d’ocupació pública i contractar directament l’ajuntament als controladors.  
Tindran  el  sou  que  marque  el  conveni  de  l’administració  pública.  Per  tant,  tan  sols  es 
contractarà a una empresa privada per a les tasques de seguretat. 

3.- PRECS I PREGUNTES

Es modifica l'ordre del dia per tal de passar abans al torn de precs i preguntes , i deixar per al  
punt final l'elecció del cartell. 

El Sr. Juan Luis Pla  entrega un document de propostes (PROPOSTES DE MILLORA:FEM 
FIRA!) a la resta de membre (document annex I). El presenta com un document de  millora amb 
coses noves i coses que ja estan fent-se. La resta de membres comenten les propostes.

Continua recordant la proposta d'editar duplicats en les autoritzacions dels aparcaments de les 
zones de veïns de la localitat (Convent, Real Blanc, Institut i L'Orxa 4.4) per tal de controlar l a 
retirada dels vehicles. 

Per a finalitzar la seva intervenció, argumenta una suggerència, un prec i una pregunta:

Que en l'acte  d'inauguració,  es  deixe accedir  a  tots  els  regidors  a la  lectura del  privilegi  i  
signatura del llibre oficial, ja que l' edició anterior no els van deixar. La Sra. Mariona Carbonell li  
contesta que s'informarà del perquè no els van deixar accedir i que no tornarà a passar. 

Que a banda del balanç econòmic que es va facilitar en el seu moment per la regidora de Fira,  
que es facilite el llistat desglossat de les despeses de Fira 2016.  La Sra. Mariona Carbonell li  
demana que ho sol·licite al Departament d'Intervenció. 

Per últim, pregunta si la col·laboració econòmica que l'expositor de Gofres Mar  va fer a l'any 
2011 per a la Fira del Llibre, s'ha dut a terme en posteriors edicions o no. Si no du a terme la 
col·laboració pertinent proposa que no estiga ubicat al Passeig del Comtat ja que no  hi ha 
ningun expositor mes d'alimentació.  La Sra. Mariona Carbonell contesta que ella  no estava 
com a regidora en les edicions anteriors però que comparteix l'opinió, a l'igual que la resta de 
membres. 
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Gustavo Baena comenta que el passat any no va fer cap col·laboració, i que proposarà distintes 
opcions  de  col·laboracions  que  s'adeqüen  al  sector  de  l'expositor,  i  en  cas  que  no  vulga 
col·laborar no li s'adjudicarà espai al Passeig del Comtat i es traslladarà a la zona d'alimentació. 

La Sra. Rosa Ana Valor pren la paraula al torn de precs i preguntes, i comenta els següents  
aspectes:

- donar participació als grups de la localitat als espais de “Fira i Festa” i de “Sol a Sol”. Sense  
marginar a aquells que no canten en valencià. 

- recuperar tradicions agrícoles, per al que proposa organitzar algun tipus de jornada o  simposi

- ampliar part de l'exposició de productes a País Valencià

- introduir una zona de concurs  de jocs 24 o 48 hores, tipus una “Zona Party”, “Game Party” o 
similar.

Per últim, pren la paraula el president de l'associació de Comerç Sr. Jordi Vañó; qui proposa 
crear en la següent edició un espai propi per al comerç local, ja que els darrers anys el model  
de venda en Fira ja no té l'acceptació que antigament es garantia dintre dels comerços. 

Sense més intervencions, es passa a l'ultim punt del dia. 

4.- ELECCIÓ DEL CARTELL DE FIRA 2016

Hi ha un total d'11 treballs presentats. Tots ells compleixen els requisits que exigeixen les bases  
reguladores del concurs. 

Els membres del jurat procedeixen a atorgar puntuacions entre 1 i 3 punts a aquells cartells que  
consideren  més encertats; deixant sense puntuació als vuit restants. 

Desprès de  les valoracions, hi ha un empat a 12 punts entre dos treballs: “DRON” i “FIRA DE 
TOTS” 

Es procedeix a desempatar i triar el treball guanyador. En la votació final de desempat el treball  
amb el nom de “FIRA DE TOTS” obté 5 punts, front als 3 punts del treball anomenat “DRON”.

El  treball “FIRA DE TOTS “, és el cartell anunciador de la Fira de Tots Sants 2016. Tot seguit es  
procedeix  a  obrir  el  sobre  per  saber  qui  és  l'autor,  que  resulta  ser  Juan  Diego  Ingelmo 
Benavente  (Burriana-Castelló) 

Sense més assumptes a tractar, la Presidència va concloure la sessió a les 20,45 hores del dia 
de la data, de la qual cosa, com a secretari, en done fe. 

LA PRESIDENTA                                                                       EL SECRETARI

MARIONA CARBONELL                                                         GUSTAVO BAENA

document signat electrònicament
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DOCUMENT ANNEX I 

“...PROPOSTES DE MILLORA: FEM FIRA!

La Fira de Cocentaina, que es remunta al 1346, és un dels esdeveniments valencians més 
emblemàtics. Per a Cocentaina és l’esdeveniment festiu més important, complex i multitudinari. 
La Fira és  un fet  social  que genera un important  impacte econòmic i  identitats  col·lectives 
reforçant  la cohesió social  i  el  sentiment  de pertinença al  nostre poble.  De manera humil,  
constructiva, breu i concisa, des del Col·lectiu 03820-Compromís pensem que hi ha diferents 
aspectes que es poden millorar per continuar tenint una Fira capdavantera i amb futur.

 

#1 FIRA TURISME                

La Fira representa un autèntic gran esdeveniment cultural i socioeconòmic de caràcter singular, 
basat en la rica tradició festiva valenciana i amb uns valors patrimonials importantíssims, però 
que també apareix lligat a valuoses manifestacions contemporànies, innovadores, interculturals 
i cosmopolites. Tots els aspectes i valors esmentats reclamen una atenció governamental 
preferent i una política turística específica que estimule la projecció externa com a bé comú viu i 
dinàmic. Per això, proposem:
 

-          Publicació de materials adaptats (fullets informatius) per al turista sobre les possibilitats de 
conéixer Cocentaina. 

-         Desestacionalitzar  el  turisme de  Fira.  Promoure  les  visites  guiades,  organitzades  per  la 
Regidoria de Turisme, per a dates posteriors amb una visita gratuïta. Retorn de l’esdeveniment 
durant  tot l’any. Fer marca a través de la Fira (representa allò que volem: història, cultura, 
patrimoni, entorn, comerç i hosteleria) 

-         Revitalitzar l’APP de la Fira. Fer-la pràctica amb tota la informació que necessite el visitant i  
donar-la a conéixer.  

-         Difusió de la Fira en certàmens turístics valencians i espanyols amb la finalitat de potenciar el  
Turisme Cultural Festiu de qualitat que posseeix Cocentaina. 

-         Prioritzar la promoció comunicativa cap a aglomeracions amb alt nombre d'habitants (àrea 
metropolitana  de  València,  Alacant-Elx,  Comarques  Centrals  Valencianes,  sud  del  Pais 
Valencià…) per intentar optimitzar el cost de la promoció amb l’hipotètic retorn pel nombre de 
visitants i el seu respectiu impacte econòmic. 

-         Millorar l’espai de l’espai de turisme als estands d’altres localitats. Major involucració dels 
municipis  per  portar  a  Cocentaina  les  seues  festes  o  tradicions  (Muixeranga  d’Algemesí, 
dances…) 

#2 FIRA INCLUSIVA

Un valor essencial, i afegit, per a la nostra Fira ha de ser garantir l’accessibilitat per a totes les  
persones.  Cal  potenciar  la  imatge  d’una  Fira  accessible,  inclusiva  i  amable.  Per  a  això, 
proposem: 

-         Aparcaments identificats per a persones de mobilitat reduïda 

-         Serveis adaptats per a persones que utilitzen cadira de rodes 

-         Localitzar a la pàgina web i l’APP la situació dels aparcaments i serveis adaptats

 

#3 FIRA SOSTENIBLE
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La Fira, pel nombre de participants i de visitants implicats, és un àmbit idoni per a plantejar 
actuacions  dirigides  a  aconseguir  una  festa  ambientalment  més  sostenible.  Cal  fomentar 
propostes de sensibilització i  participació que puguen servir  d’exemple per  a la resta de la 
societat a l’hora d’adoptar mesures i comportaments més responsables cap al nostre entorn. 
Una transició cap a un model més sostenible. En eixe sentit,  proposem:

-         Potenciar  l’ús  de  gots  reutilitzables  al  carrer  (a  banda  de  l’Espai  Fira  Festa,  als  bars,  
cafeteries  i  pubs).  Una  iniciativa  que  no  només  suposaria  una  reducció  considerable  dels 
residus  sòlids  sinó  que  també  afavoriria  les  tasques  de  neteja  i  podria  suposar  una  font 
d’ingressos extra pels eventuals patrocinadors. Aquest got reutilitzable, podria esdevenir a més 
a més un element singular de promoció de la Fira. 

-         Incrementar la qualitat del servei de neteja durant els dies de Fira. A l’edició anterior, aquest  
aspecte va millorar de forma molt positiva. 

-         Nova ubicació estable i de major qualitat per a l’estada dels firaires. Cal una alternativa a la  
localització  de  l’Avinguda  Miralbó  per  aconseguir  una  millora  de  l’impacte  visual  i  per  tal  
d’augmentar els serveis disponibles.

-         Gent  de  municipis  pròxims  utilitza  la  bicicleta  per  aproximar-se  a  Cocentaina.  Cal  un 
aparcament segur i de qualitat per a bicicletes 

#4 FIRA EN VALENCIÀ

La Fira és una manifestació de cultura popular i  un aparador excepcional  per  a mostrar la 
nostra cultura, per això cal potenciar l’ús del valencià com a element integrador i identificador 
de la Fira. Per a això, proposem: 

-         Retolació dels diferents espais en valencià.

-         Actuacions culturals i teatrals al carrer en valencià (un exemple és la Via Fora a l’Alcúdia, 
Mallorca). 

#5 FIRA CULTURAL

Un tret identificatiu de la Fira és la promoció de la cultura, oferint un programa d’activitats, 
exposicions i espectacles. Per a d’això, proposem: 

-         Dignificar l’acte inaugural. Canviar la ubicació de la lectura del Privilegi de la Fira des de 
l’escenari  situat al Pla o des de dins del Palau Comtal. Eliminar la cort dels miracles de la 
capçalera de la processó cívica. 

-         Creació d’un espai cultural:  Fira Cultura,  per  albergar editorials, empreses relacionades i 
institucions en la promoció cultural.

#6 FIRA TECNOLÒGICA

La Fira ha evolucionat amb el pas del temps. des de la fira cavallar als vehicles, passant pels 
tractors. En ple segle XXI s’ha d’apostar decididament per una Fira moderna i de futur. Ha de 
ser un valor afegit respecte altres esdeveniments d’altres localitats. Sense perdre les arrels i la 
identitat. Per què no firar-se un smartphone o una tablet? Per a d’això, proposem:

-         Potenciar el sector de noves tecnologies i innovació fent tot el possible per a l’instal·lació  
d’empreses punteres en aquest espai...”
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