
 
Ajuntament de Cocentaina

Exp.3379/2016

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL DE FIRA DE 
COCENTAINA EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2016

 

ASSISTENTS:

President/a : Sra. Mariona Carbonell Pascual

Vocals: 

Sr. Jorge Verdú Catalá CIUTADANS-COCENTAINA

Sra. Celeste Cabrera Damiá PSPV-PSOE

Sra. Rosa Ana Valor Bravo PARTIT POPULAR

Sra. Mari Carmen Martí Verdú    GUANYAR COCENTAINA

Sr. Miguel Prats Peidro. 03820-COMPROMIS

Sr. Jordi Vaño Guerra. ASSOCIACIÓ DE COMERÇ

Sr. Francisco Javier Carbonell Jordà. ASSOCIACIÓ DE VEÏNS

Sr. Gustavo Baena. DEPARTAMENT DE FIRA

 

Secretaria de la Comissió:  Sra. Isabel Sancho Carbonell. ADL. PROMOCIÓ ECONÒMICA I 
FIRA

 

A Cocentaina, 18  d´ octubre de 2016, a les 18:05 hores, es reuneixen en Sala reunions. C/ 
Sant  Cristòfol,  6-8,  sota  la  Presidència  indicada,  els  membres  del  Consell  Fira  abans 
relacionats.

Atès que assisteix el quòrum suficient per a la 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 20 DE SETEMBRE DE 2016

 La Sra. Rosana comunica que es revise l'ortografia de l'acta anterior.

S'aprova l'acta per unanimitat.

La Sra. Mariona Carbonell procedeix a presentar al Sr. Francisco Javier Carbonell Jordà com a 
representant de l'Associació de veïns.

2. INFORME FIRA 2016

La Sra. Mariona Carbonell informa de les diferents actuacions que s'estan duent a terme:

- Quant a la neteja, es va a reforçar en els sectors d'alimentació, on es troben els llocs de 
menjar (Mercat i OCAPA).
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Així mateix, per al dia 2 i 3 de novembre es donarà prioritat a la neteja en els diferents sectors, 
iniciant pel col·legis, Pla de la font, Zona passeig, Sector alimentació finalitzant per les zones 
confrontants. (Zona Raval , Vila, Mossen Raduan, pàrquing visitants)

-El que respecta al Campament de feriants; finalment s'ha decidit el mateix lloc que s'ocupava 
l'any anterior, en comptar amb totes les connexions de llum, aigua i clavegueram. Doncs el ferm 
del sòl és més segur, ja que en cas de pluja, la zona proposada (Front ximeneres Sirvent) 
manca de condicions i els camions no poden accedir.

-Els contractes amb Iberdrola es realitzaran entre el 28 d'octubre i el 2 de novembre.

-La programació del FIRA FESTA, es desenvoluparà el divendres 28 d'octubre amb actuació de 
disc mòbil i el dissabte 29 d'octubre amb concert Rock en valencià (Esir, Kontaminació 
Akustica, Auxili) i en finalitzar l'Orquestra Black Band. La seua ubicació en  C/ Almudaina. Zona 
l'Orxa 4.4
Les barres seran gestionades pels pubs de la localitat.
Durant les nits de diumenge i dilluns els pubs (Festa, Dalas i Comarca) organitzen festa al 
carrer i gestionen les barres.

- Amb RENFE, s'ha arribat a un acord de col·laboració igual que en les anteriors edicions per a 
promocionar en els diferents trens de rodalies que parteixen des de l'estació de trens de 
València, per mitjà de cartelleria en els vagons, i informació en les màquines expenedores. Així 
mateix el dijous 27, dues hostesses repartiran fullets amb el programa de la Fira en el tren i en 
l'estació de València. Es continuarà amb l'autobús llançadora que connecta el baixador amb la 
Plaça Sant Pere.

-Informa de les diferents exposicions que seran inaugurades el divendres 21 a les 20.30h en el 
Pati del Palau;
En el Palau es troben: “Cocentaina, patrimoni i museu”; “La llum de Roma”; “Árboles 
monumentals i singulars de Cocentaina”; “Espai de Sentiments”; “I rompi el Vel, origen de la 
devoció d'un poble”: “La pintura i els pintors de Cocentaina, segles XVI-XVIII”; “Exposició 
permanent de l'escultor de Cocentaina Vicent Agulló”.
Exposicions en altres ubicacions: “XXV Aniversari de l'Associació de Bonsái de 
Cocentaina”(Patronat Cor de Jesús): “II exposició Filatèlica competitiva de la Comunitat 
Valenciana Exfilcova 2016 Cocentaina”, en el Centre Cultural El Teular.  “III Edició Pintant la 
Fira”, en Carrer Sants Metges.

-S'informa de la ubicació dels 39 punts de WC, així com dels punts de pàrquing habilitats; 
contan com a novetat amb el pàrquing de Decatlon i el servei d'autobús.

- La zona de serveis se situa el mateix lloc de l'edició anterior, c/ Santa Bàrbara. Se situen els 
serveis de ludotecas, lactància, menjador per expositors, punt d'informació, Centre de seguretat 
fira i punt de Creu Roja.

-Com en l'edició anterior, durant els dies 24 i 25, es repartiran els tiquets de fira per a les 
famílies que tinguen un o dos membres en l´atur, dins de la fira solidària. Per als col·legis 
s'estableixen els dies: 24-25 d'octubre i 2 de novembre.

- Es comenta que les persones que participen en el jurat del concurs -De sol a sol- seran; 
Suport Produccions; Berta Iñiguez; Celeste Cabrera; Mª Carmen Marti i Mariona Carbonell.

-Per a finalitzar s'informa que la Inauguració està prevista per al dissabte 29, a les 10h en el 
Palau, igual que en edicions anteriors.
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ultim punt INTERVENCIONS

No havent  intervencions,  i  sense més assumptes  a  tractar,  la  Presidència  va  concloure la 
sessió a les 18.50 hores del dia de la data, de la qual cosa, com a Secretari/a, en done fe.

LA PRESIDENTA                                                                       LA SECRETARIA

Mariona Carbonell  Pascual                                                  Isabel Sancho Carbonell

document signat electrònicament
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