Ajuntament de Cocentaina

Mariona Carbonell Pascual ( 1 de 2 )
Regidora
Data Signatura : 29/11/2017
HASH: 9d5b8f16148f7e73dd42732c51f4cf4b

Exp. 4340/2017
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL DE FIRA DE
COCENTAINA EL DIA 24 D’OCTUBRE 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)
Sra. MARI CARMEN MARTÍ VERDÚ (representant del Grup Guanyar Cocentaina)
Sr. JOSE LUIS PLA PASCUAL (representant Grup 03820-Compromís)
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.

A Cocentaina, 24 d’octubre de 2017, a les 19:10 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. INFORMACIÓ FIRA
------------------------------------------1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Per unanimitat dels assistents, s'aprova l'acta de la sessió celebrada el 26 de setembre de
2017.
2.-INFORMACIÓ FIRA
La Presidenta informa que la inauguració de les exposicions es realitzarà el divendres 27 al pati
del Palau a les 20:30 hores.
Informa que s'ha realitzat una guia informativa amb la programació d'espectacles per a xiquets,
i que es lliura als col·legis de Cocentaina i també als col·legis d'Alcoi i Muro d'Alcoi.
Per a dijous i divendres, s'ha previst realitzar visites guiades per a col·lectius diversos: s'ha
contactat amb associacions de jubilats, mestresses de casa, col·legis. Per a programar
aquestes visites, els alumnes del Taller d'Ocupació “Descobrint l’entorn” s'han encarregat
d'organitzar la proposta de visita guiada.
La presidenta informa que es té previst instal·lar en les tres entrades del municipi comptadors
de vehicules per a conèixer l'assistència de visitants.
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Excusen l’absència: Sra. Celeste Cabrera Damiá i Bernardo Reig Pérez.

Ajuntament de Cocentaina
També s'ha procedit al muntatge d’estands a la zona Gourmet i al Passeig del Comtat, tenint en
compte que el dijous hi ha mercat, per al dilluns es muntaran les parcel·les de la zona nova de
País Valencià. Així mateix, en la mitgera de País Valencià es col·locarà una lona en tot el tram
amb fotografies.
S'informa que en els accessos al recinte de Fira s'instal·laran bolards de formigó de tipus New
Jersey i cossiols segons la proposta de la Policia Local. Al carrer Sangrador, l'accés estarà
regulat per la Policia Local i la Guàrdia Civil als veïns amb accés restringit.
La presidenta informa en relació a l'entrega de les targetes de pàrquing per als veïns, indicant
que s'han produït diverses incidències en tenir dos dies de treball, ja que hi ha veïns que no
han rebut la carta amb la targeta; altres veïns no havien sol·licitat mai la targeta, davant
aquesta demanda s'ha habilitat un pàrquing al costat del col·legi Real Blanc per a cobrir les
places que faltaven.
S'informa que durant els dies 26, 27 d'octubre i 6 de novembre el preu per als xiquets en les
atraccions serà de 1,5€.
Quant a la Fira Solidària, s'ha iniciat avui i demà finalitza el lliurament de tiquets atraccions.
També s'ha signat un conveni amb AITEX, i durant els dies de fira realitzaren tallers per als
xiquets a l’estand de tecnologia.
El pati de la contestana s'ha unit al carrer de Roger de Llúria per a integrar-lo dins de l'oferta del
sector d'Outdoor.
En la programació del concurs de «Sol a Sol», s'ha escollit un Dj per al dijous així com un grup
per a ambientar, la resta hi ha una programació dels diferents concursants.

També s'acorda establir uns criteris per a valorar les diferents categories: ball, música, humor...
I quedar tots els membres del jurat el dissabte a les 20:00 h per a valorar les actuacions i
programar la fase final del diumenge.
I sense més assumptes a tractar, la presidència tanca la sessió a les 20.15 h i, com a
secretària, en done fe.
LA PRESIDENTA
Mariona Carbonell Pascual

LA SECRETÀRIA
Isabel Sancho Carbonell
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S'acorda realitzar un quadrant amb la disponibilitat de cadascun dels membres del Consell de
Fira per a participar com a jurat durant els dies d'actuació. Així mateix, s'informa que també
participaran com a membres del jurat Andreu Valor i Francisco Valor.

