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Exp.3500/2015

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL DE FIRA DE 
COCENTAINA EL DIA  19 DE  NOVEMBRE  DE  2015 

 

ASSISTENTS:

President/a : Sr./Sra. Mariona Carbonell

Vocals: 

Sra.  Rosa Ana Valor Bravo (GRUP POPULAR)

Sra.  Celeste Cabrera Damià (PSPV – PSOE)

Sra.  Mari Carmen Martí Verdú  (GUANYAR COCENTAINA)

Sr.  Juan Luis Pla Pascual  (03820 – COMPROMÍS)

Sr.  Antoni Jesús Sempere  Ferrandiz(ASS. DE VEÏNS)

Sr.  Manuel Vicente Perez Gandia (ASS. DE COMERÇ)

Altres Assistents:

           Sr.  Fco. Javier Carbonell Jordà (ASS VEÏNS )

           Sr. Javier Sanz Masanet (DEPARTAMENT DE FIRA)

Secretari/a de la Comissió: Sr. Gustavo Baena. DEPARTAMENT DE FIRA

A Cocentaina, 19 de novembre de 2015, a les 18:15 hores, es reuneixen en Sala de Reunions 
C/ Sant Cristòfol 6-8, sota la Presidència indicada, els membres del CONSELL DE FIRA abans 
relacionats.

Atès que assisteix el  quòrum suficient  per  a la seva celebració,  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 DEL CONSELL DE FIRA DEL 15/09/2015

El.  Sr.  Antoni  Sempere comenta que la  seva persona no apareix  en l'acta,  i  que va estar 
present, incorporant-se una mica més tard.  Demana que es modifique l'acta fent constar la 
seva presència. 

2.- CANVI DEL REPRESENTANT DEL CONSELL DE FIRA AL CONSELL DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA. 

La Regidora Mariona Carbonell explica que la intenció  no és altra que els membres del Consell  
de Participació Ciutadana siguen representants d'associacions i no representants polítics. 

No obstant,  la resta de membres  afirmen que swi  que pot  ser  un representant  polític,  es  
proposa el canvi del Reglament del Consell de Fira i del de Participació Ciutadana. 

Com a resolució, s'acorda que Mariona Carbonell parlarà amb la secretaria de l'Ajuntament per 
tal d'aclarir el tema i  informarà  a la resta de membres per mail.  

De moment, segueix Celeste Pla com a representant del Consell de Fira en  l'altre Consell de 
Participació Ciutadana. 
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3.- PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2015 

La Regidora Mariona Carbonell explica la urgència de  poder comptar amb els 25.000 € de la 
partida del  Consell  de Participació Ciutadana per a cobrir les necessitats del  Pla “Xarxa de 
Llibres” .

Es du a terme la votació per tal de decidir aquest punt. El resultat és el següent:

Sra.  Mariona Carbonell Pascual : VOT A FAVOR

Sra.  Rosa Ana Valor Bravo : VOT A FAVOR

Sra.  Celeste Cabrera Damià : VOT A FAVOR

Sra.  Mari Carmen Martí Verdú  : VOT A FAVOR

Sr.  Juan Luis Pla Pascual  : VOT A FAVOR

Sr.  Antoni Jesús Sempere  Ferrandiz: VOT EN CONTRA

Sr.  Manuel Vicente Perez Gandia : VOT A FAVOR

El Sr. Antoni Sempere explica que voten en contra per la urgència amb que s'ha dut a terme; a 
més comenta que la seva Associació té un parell de projectes que si que podrien executar a  
través del Consell de Participació Ciutadana amb  la citada partida pressupostaria. 

En definitiva, es decideix contar amb els citats 25,000 € per al Pla ·Xarxa de llibres”

4.- BALANÇ ECONÒMIC PROVISIONAL FIRA 2015 

La regidora Mariona Carbonell explica que les xifres provisionals amb que es content a data de 
celebració del Consell son positives. Les despeses estaran al voltant dels 270.000 euros, i els  
ingressos al voltants dels 330.000 euros. (xifres que poden variar mínimament) 

També incideix  en  que  els  ingressos  no  influeixen  directament  en  la  partida  de  despeses 
corrents, per tant, hi haurà que aprovar una modificació de crèdit per tal de  poder pagar a tots 
els tercers, ja que la partida inicials de Fira es de 210.000 euros.  Espera que es faja al pròxim 
Ple. 

Per  últim, recorda que espera que els  pròxims anys les ajudes d'altres organismes públics 
siguen superiors, ja que en aquesta edició tant sols s'ha contat amb el suport d'uns 24,000 
euros. 

5.- INDICADORS SOCIOECONÒMICS FIRA 2015 

La regidora  explica que ha segut una edició molt tranquil·la en quant a incidències. Tant sols  
ressalta un parell d'incidents amb expositors, al mateix temps que demana que la Policia Local  
siga una mica més flexibles amb ells.  

Detalla que la xifra de visitants ha estat al voltant de 430.000 visitants, menys que l'anterior  
edició; segons la regidora motivat per la climatologia i la coincidència del diumenge i el dia de 
Tots Sants. 

Per últim, demana disculpes als membres del Consell per  no reunir-se la setmana anterior a 
Fira. A més, comenta que s'esplaia més, ja que després de les valoracions dels membres es 
passarà un power point  amb totes les dades e indicadors de la Fira 2015.  I  dona pas al  
següent punt.
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El Sr. Manuel Perez Gandia abandona la sessió, sent les 18:55 hores.

6.- VALORACIONS FIRA 2015 

El Sr.  Juan Luis Pla valora de forma molt  positiva l'edició de Fira del  2015, a pesar de la  
climatologia. Proposa que  en la pròxima edició s'edite una especie de justificant i/o duplicat per 
als  usuaris  del  aparcaments  de la  localitat;  i  així  evitar  possibles  problemes de robatoris  i  
guanyar en seguretat en aquestes zones. 

A  més  continua  denunciant   l'acte  de  la  inauguració,  justifica  que  no  veu  apropiat 
l'acompanyament de personatges medievals, bufons i similars a les autoritats. 

La Sra. Mari Carmen Martí,  valora com a bé, la 669 edició de Fira. Encara que hi han coses a  
millorar, li a paregut  positiva. 

La Sra. Rosa Ana Valor,  també valora com a bé la Fira 2015. Proposa millorar i  potenciar 
l'espai de Música “Sol a Sol”. A més, tornar a  gaudir d'un espectacle de cloenda, ja que els  
d'enguany eren molt fluixets.

El Sr. Antoni Sempere valora molt positivament la Fira 2015. Comenta que s'ha fet un gran 
treball d'organització. Proposa potenciar molt més el Sóc Àrab (diu que estava una mica pobre)  
i elegir molt bé les parades del Carrer Sants Metges les quals no les veia apropiades. 

Una vegada acabades les valoracions dels distints membres, Gustavo Baena del departament 
de Fira explica els següents indicadors socioeconòmics provisionals  de la Fira 2015:

- ocupació de les zones d'aparcament

- visitants (nombre, procedència, llindars, etc...)

- comunicació (webs, xarxes socials, telefonia, etc...)

- seguretat (incidències: nombre i tipus)

-  resultat econòmic municipal (despeses i ingressos)

Per últim explica que falten dades com les de sanitat o  les de volum de negoci; les quals estan  
en procés  d'elaboració.  L'informe complet  d'indicadors  es  facilitarà  a  tots  els  membres  del 
Consell tant prompte estigues les xifres definitives. Al mateix temps,  es faran públics en els 
distints mitjans de comunicació locals i  mitjans de comunicació oficials de l'Ajuntament. 

 

7.- INTERVENCIONS

No havent més intervencions, i sense més assumptes a tractar, la Presidència va concloure la 
sessió a les 20:30 hores del dia de la data, de la qual cosa, com a Secretari/a, en done fe.

LA PRESIDENTA                                                        EL  SECRETARI 

MARIONA CARBONELL                                            GUSTAVO BAENA

document signat electrònicament
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