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Exp.3379/2016

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL DE FIRA DE 
COCENTAINA EL DIA 20 DE SETEMBRE 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. Juan Luis Pla Pascual. 03820-COMPROMIS

Sr. Jordi Vaño Guerra. ASSOCIACIÓ DE COMERÇ

Sr. Gustavo Baena. DEPARTAMENT DE FIRA

Secretari/a de la Comissió: Sra. Isabel Sancho Carbonell. ADL. PROMOCIÓ ECONÒMICA I 
FIRA

 

A Cocentaina, 20 de setembre de 2016, a les 18:10 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 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 19 JULIOL DE 2016

S´aprova l'acta per assentiment.

2. INFORME FIRA 2016

La Sra. Mariona Carbonell, procedix a informar sobre les diferents activitats a realitzar: 

La presentació del Cartell de Fira està prevista per al dia 30 de setembre, i es realitzarà al  
Teular;  la  presentació  de les  exposicions  serà  a  l'octubre,  el  dia  21 a  les  20.30  hores;  la 
inauguració de la Fira serà el dissabte 29 a les 10 hores. 

Durant el 12 de novembre se celebrarà el Certamen Coral Fira Tots Sants. 

S'informa sobre el concurs d'aparadorisme que tindrà lloc el 14 d'octubre i la gala d'entrega de 
premis i reconeixements serà el 4 de novembre.

EXPOSICIONS: Enguany l'Associació de Bonsai,  complix  25 anys  i  s'ha acordat  realitzar  i  
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firmar un conveni per a desenvolupar el programes d'activitats. 

EXPOSITORS: El nombre de parcel·les contractades està ocupat al cent per cent. Enguany, al 
carrer d'Alfons V no s'instal·laran parcel·les, a causa de l'escassa rendibilitat per l'espai reduït 
que queda, només estarà el  Bar Xesco. Quant al nombre d'Estands, enguany s'ha reduït a 
causa de l'obertura d'establiments i en té 4 menys. 

SECTOR DE TURISME: s'ha ampliat a 30 estands, amb representació de les tres províncies i  
la  instal·lació  d'un  escenari  per  a  les  representacions  d'actes  que realitzen els  municipis  i 
Patronats de Turisme.

ESTAND PRODUCTES TÍPICS: Aquest any productes amb DO

NOVES TECNOLOGIES: Es manté la col·laboració amb la Universitat Politècnica d'Alcoi, com 
a novetat la marató de "X-Box".

Dins de les activitats:

DE SOL A SOL: tindrem com a novetat espectacles de màgia, monòlegs. Es necessita per 
compondre  el  jurat,  la  col·laboració  de  dos  membres  del  Consell  de  Fira,  així  com  dos 
professionals i la pròpia regidora.

PREMIS CONCURS "RETRATS DE FIRA": S'acorda per unanimitat atorgar:
Primer premi: Un cap de setmana. Valorat en 150 €
Segon premi: Un xec regal a consumir en un comerç local. Valorat en 75 €

Tercer premi: Un sopar al restaurant Sant Cristòfol. Valorat en 60 €

ESMORZAR DE FIRA: Es contractaran 2 cuiners, i als comerços locals s'encarregaran dels 
entrepans i l'embotit com altres anys. Queda pendent la reunió amb les mestresses de casa per 
perfilar la seua col·laboració.

FIRA SOLIDÀRIA: Durant els dies 24 i 25 d'octubre es repartiran els tiquets a les famílies que  
tinguen un membre o dos en l'atur.

CAMPANYA 31: Jornada prevista per realitzar les visites per la fira amb les associacions de 
jubilats i mestresses de casa. Es col·laborarà amb la disposició de guies.

INFRAESTRUCTURA:

Igual que a l'Estació del Nord, es disposarà d'un autobús que connecte el pàrquing de Decatlon 
amb  la  Fira.  Així  mateix,  en  els  pàrquings  de  Puntarró  i  de  la  Riera,  s'instal·larà  més 
il·luminació.

Els comerciants de l'avinguda de Xàtiva pregunten per si és possible que l'autobús que ve de 
l'Estació del Nord pot aturar a la rotonda anterior i així els visitants poder recórrer aquest tram.  
Està pendent de contestar-los.

S'incorpora una zona nova de descans, a l'espai ocupat pel solar de la Contestana.

Es té pendent realitzar una reunió amb l'empresa FCC per a un pla de recollida especial i  
neteja durant els dies de Fira. La Sra. Celeste Cabrera recomana que es tinga en compte el 
lavabo ubicat a la plaça del Teular, i que es trobe en condicions

Controladors:  Aquest  any  l'hora  s'abonarà  a  7  €,  s'havia  previst  realitzar  una  borsa  de 
controladors, però per borsa no es pot contractar seguretat privada.

Zona atraccions: Aquest any s'ha reduït, per motius de seguretat, a causa del cablejat d'alta 
tensió.

Zona lactància: Continua amb els serveis de taquilles i canviadors.

 



 
Ajuntament de Cocentaina

Zona medieval: S'ha sol·licitat que els organitzadors  facen un espectacle de clausura, algun 
vídeo.

Fira Festa: No es realitzarà al pati del Bosco II, pendent del Bosco I o a la zona pàrquing 4.4. 
S'ha programat discomòbil en valencià, i es pretén la implicació dels pubs.

PRESSUPOST: Es té previst una despesa de 266.269 € i uns ingressos de 330.415 €, cal tenir  
en compte que la fira consta d'un dia més. I  estem pendents de les subvencions que ens 
aproven.

ultim punt INTERVENCIONS

La Sra.  Rosana Valor  pregunta pel  concurs de fotos,  i  si  s'ha limitat  a 5 fotos,  pareixent-li 
encertats els premis. Respon la Sra. Regidora que encara no s'han aprovat les bases a la JG.

El  Sr.  Juan Luis  Pla  pregunta  si  es  coneix  la  persona  que  farà  el  pregó.  Respon la  Sra. 
Regidora  que  s'ha  pensat  en  Jose  Vicente  Torregrosa  (Torpra),  eminent  metge  nefròleg  i 
persona molt vinculada a Cocentaina i de gran renom. S'aprova per unanimitat.

Per finalitzar s'aprova designar, per formar part del jurat del certamen De sol a Sol a la Sra. 
Celeste Cabrera i la Sra. M. Carmen Martí, en representació del Consell.

No havent més intervencions, i sense més assumptes a tractar, la Presidència va concloure la 
sessió a les 19.24 hores del dia de la data, de la qual cosa, com a Secretari/a, en done fe.

EL/LA PRESIDENT/A                                                                       EL/LA SECRETARI/A

Mariona Carbonell                                                                               Isabel Sancho

document signat electrònicament
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