
 
Ajuntament de Cocentaina

Exp. 2190/2017

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL DE FIRA DE COCENTAINA 
EL DIA 23 DE MAIG 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)

Sr. JUAN LUIS PLA PASCUAL (Representant del Grup 03820-Compromís)

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, 23 de maig de 2017, a les 19:10 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. INFORMACIÓ FIRA 2017
3. INTERVENCIONS

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

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR

La Sra. Valor comenta que en el paràgraf ..”Diu que a la zona del Teular hi havia un bloc de 
lavabos.” ha de dir ..”Diu que a la zona del Teular hi havia un bloc que impedia accedir als  
lavabos.”

Per unanimitat dels assistents, s'aprova l'acta de la sessió celebrada el 30 de novembre de 
2016.

2. INFORMACIÓ FIRA 2017

La Sra. Presidenta comenta en relació al  plec de condicions per  a l'adjudicació del  recinte 
medieval que s'han presentat tres propostes, i d'aquestes, la que millors condicions oferisca se 
li adjudicarà la gestió. En el plec de condicions s'ha incorporat com a requisit una nova àrea 
temàtica i un espectacle de gran format per a la clausura de la Fira.

La resta de contractes s'han renovat, com són els de les atraccions, gourmet i fondes.

Explica la Sra. Presidenta que s'està veient el tema dels WC amb la possibilitat de col·locar 
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lavabos de pagament, amb açò s'afavoreix la neteja i estan més controlats. Encara és una idea.

Així  mateix,  s'ha  sol·licitat  permís  a  carreteres  per  a  col·locar  senyalització  a  l'entrada  del 
municipi, a l'altura de l'Estació del Nord. Segons l'actual normativa, es necessita canviar tota la  
senyalització vigent per una altra diferenciada de la de carreteres.

Quant a l'ampliació a l'Av. País Valencià, s'està veient amb la policia local i la línia de l'autobús  
(Muro-Cocentaina-Alcoi). S'està a l'espera de parlar amb Óscar, a l'hora de regular el trànsit, 
l'autobús i l'autobús llançadora. es procedirà al canvi sempre que la policia així ho informe.

Pregunta la Sra. Cabrera si s'està mirant en previsió de realitzar-ho enguany.

Respon la Sra. Presidenta de manera afirmativa, si  es realitza serà segons l'informe de la 
policia, ja que hi ha empreses d'automoció que volen més espai.

Comenta la Sra. Presidenta que al carrer d’Alfonso V es crearà una zona de serveis, i el carrer 
de Santa Bàrbara es reduirà. Es tracta d'una zona més cèntrica, on s'ubicaria la seguretat de la  
Fira.

Al carrer de Santa Bàrbara, el menjador dels expositors es reduirà. Es continua amb la zona de 
lactància i guarderia, ja que han tingut molt d’èxit. Així mateix, a la plaça de l’Alcalde Reig, es 
crearà una zona de descans nova adaptada als xiquets.

Es crearà un sector nou, com a novetat, el  sector Sport Outdoor, que ocuparà el  carrer de  
Roger de Llúria, que anteriorment ocupava les Noves Tecnologies. Aquest sector es desplaçarà 
al carrer d’Ausiàs March, aquest sector es passarà a dir zona 4.0; el tram de l'Insa s'ocuparà 
amb empreses de tecnologia vinculades a la tecnologia industrial i agrícola, comenta que s'ha 
assistit  a  la  Fira  Agrícola  de  Torrepacheco  a  Múrcia  i  s'ha  contactat  amb  empreses  de 
tecnologia aplicada a l'agricultura i estan interessades a participar en la Fira, i per al tram de 
l'Ateneu s'ocuparà amb la zona dels videojocs, i tecnologia per a xiquets que abans es trobava 
al carrer de Roger de Llúria.

Continua explicant la Sra. Presidenta que en el sector de “Sol a Sol”, al voltant del carrer de 
Mossèn Raduan, es pensa fer un sector amb Food Truck amb menjar internacional.

Quant al Fira Festa, encara no es pot avançar, ja que s'està a l’espera de tenir una reunió amb 
Quelo per a veure la programació, s'ha pensat en dues nits de concerts als pubs del poble i 
dues nits a la carpa, però el lloc encara no està decidit.

Comenta la Sra. Valor que igual que s'instal·la la carpa per al Fira festa, també es va comentar 
per al sector del gourmet.

Diu la Sra. Presidenta que la ubicació del Fira i Festa ha de ser rotativa, i poder disposar del  
pati del Bosco I seria ideal, però està pendent de la decisió del Consell Escolar.

La  Sra.  Presidenta  explica  que  s'està  modificant  l'ordenança  fiscal  de  la  Fira,  amb  la 
incorporació de noves taxes per als nous sectors creats, i la creació de bonificacions per al  
comerç  que  expose  al  carrer,  encara  que  es  troba  veient-ho  amb  Intervenció  i  tardarà  a 
aprovar-se.

S'informa que la presentació de la Fira serà el 29 de setembre.

Quant a les exposicions previstes: L'IES Pare Arques exposarà a la Sala de la Biga; a la Sala 
d'Actes s'exposarà una exposició del Marq sobre Castells de la província d'Alacant; a la Sala 
d'exposicions  de  la  zona  sud,  una  exposició  de  literatura  dels  Premis  Sambori;  a  la  Sala 
d'Ambaixadors, exposició Jeronimo d'Espinosa amb els 350 anys de la seua mort; a la Sala 
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d'Armes, exposició “Espai de Sentiments”; i a la capella exposició de la Pia Unió.

El Sr. Vañó comenta que per a la Fira els comerciants no necessitaran cap espai en comú, ja 
que no hi ha hagut resposta. Es podria aprofitar l'oportunitat que ofereix la Fira, no solament  
per a les vendes del moment, sinó per a tot el negoci que es produeix despés de la Fira, perquè  
té molt ressò i repercussió fora de la comarca.

Així  mateix,  el  Sr.  Vañó pregunta si  el  concurs de Sol  a Sol  es  pot  organitzar  d'una altra  
manera,  perquè  les  persones  del  jurat  no  hagen  d'estar  tot  el  temps  pendents  de  les 
actuacions.

Contesta la Sra. Presidenta que enguany, en tenir  la Fira una durada de 5 dies, es poden  
programar els concerts en diferents hores i no tenir la programació tan contínua.

El Sr. Vañó s'ofereix a col·laborar com a jurat del Sol a Sol.

La Sra. Presidenta proposa institucionalitzar l'himne de la Fira.

3. INTERVENCIONS

El Sr. Pla proposa que des del consell de fira s'envie una carta de condol a la família del Sr. 
Carbonell.

S'aprova per unanimitat.

I  sense  més  assumptes  a  tractar,  la  Presidència  tanca  la  sessió  a  les  20.00  h  i,  com  a 
secretària, en done fe.

LA PRESIDENTA                                                                      LA SECRETÀRIA

Mariona Carbonell Pascual                                              Isabel Sancho Carbonell
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