
 
Ajuntament de Cocentaina

Exp. 5062/2017

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL DE FIRA DE COCENTAINA 
EL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2017

ASSISTENTS:

Presidenta: Sra. Mariona Carbonell Pascual

Vocals: 

Sra. ROSA ANA VALOR BRAVO (representant del Grup Popular)

Sra. MARI CARMEN MARTÍ VERDÚ (representant del Grup Guanyar Cocentaina)

Sr. BERNARDO PEREZ REIG (representant Associació de veïns)

Sr. JORGE VERDÚ CATALÁ (representant del Grup Ciudadanos Cocentaina)

Secretaria del Consell: Sra. ISABEL SANCHO CARBONELL.

Excusen l’absència: Sra. Celeste Cabrera Damiá i Sr. Juan Luis Pla Pascual

Assisteix: Gustavo Baena Garcia 

A Cocentaina, 19 de desembre de 2017, a les 18:10 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. VALORACIÓ FIRA 2017
3. RESOLUCIÓ VI CONCURS FOTOGRÀFIC “RETRATS DE FIRA”
4. INTERVENCIONS

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

1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR

Per unanimitat dels assistents, s'aprova l'acta de la sessió celebrada el 24 d´Octubre de 2017.

2.-VALORACIÓ FIRA 2017
La Sra Presidenta indica que cadascun dels presents exposi la seva valoració, deixant per al 
final la seva aportació.
El Sr. Pérez diu que la Fira en global ha estat un èxit rotund i donar l'enhorabona a Mariona i 
als quals treballen en l'organització, però hi ha algunes coses a millorar: Els contenidors que es 
troben darrere del Palau en la porta del refugi, s'acumula moltes escombraries. S'ha vist l'últim 
dia el menjar tirat sense estar dins de borses, convé parlar amb els mesons i que es tingui en 
compte.
Segueix dient que a la zona gourmet, va tenir uns inicis molt bons però aquest any molt fluix, 
també es trobava molt fosca, en algun lloc la truita espanyola a 2€. Vigilar perquè es torni als 
seus inicis.
En el Petit Palau, algun espectacle no feia molta gràcia.
A la zona del Raval, a les vesprades hi havia poc personal, poca cosa en la Plaza Sant Miquel.
La Sra Presidenta diu que li han comentat que els espectacles han estat molt bons.
Finalment, comenta el Sr. Pérez el tema del personal dels aparcaments, una reivindicació 
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perquè els vigilants estiguin en la borsa de l'Ajuntament igual que estan les hostesses.
La Sra. Presidenta diu que s'ha pujat el cost de l'hora, encara que el Sr. Pérez comenta que 
està al voltant de 4,30€/h. També hi havia poca gent de Cocentaina treballant. Que es torni a 
aprovar la borsa de vigilants per part de l'Ajuntament.

El Sr. Verdú comenta que l'ampliació ha estat positiva. Comenta el fet que un bar no deixava 
entrar als clients al aseo.

La Sra. Martí, diu que la Fira un èxit, que li va agradar molt, encara que si que hi havia poca 
il·luminació el País Valencià. Pregunta si hi ha aseos per als vigilants dels pàrquings o ombra, 
ho veu necessari i alguna cosa per asseure's.
Comenta la necessitat de crear un espai davant de l'escenari de “sol a sol”, amb caixes o palla, 
com l'any anterior, doncs genera ambient. Les graderies estaven molt allunyades i altes per 
pujar. Quant a l'organització, comenta que l'any passat estava millor, doncs hi havia una 
persona que s'encarregava (Ana) estava millor organitzat. La barra que siga oberta durant totes 
actuacions, doncs el dia que va actuar el DJ estava tancada i la gent no s'acostava.
Quant a les actuacions, els participants haurien d'estar un temps mínim en l'actuació, ja que els 
responsables de so diuen que han de distribuir els conjunts, segons els instruments que porten 
i es perd molt temps. També es fa necessari descansar per menjar, amb temps al mig dia.
Pregunta la Sra. Martí si es va avisar al Sr Francisco Valor i Sr. Andreu Valor per estar de jurat.
El Sr. Baena contesta que el dia de la presentació del Cartell se li va avisar però que després 
no va poder assistir per la família.
La Sra. Valor comenta que Andreu va estar el dissabte a la nit però que no estava avisat.
El Sr. Baena  diu que ho va avisar el dissabte, però que els van avisar els xavals per correu 
electrònic.
El Sr. Pérez, comenta que no ha participat de jurat però que ho troba molt complicat.
El Sr. Baena  diu que es podria contractar a una empresa perquè ho valori.
La Sra. Presidenta indica que és necessari fer el concurs, però és necessari replantejar-se la 
forma de fer-ho i valorar-ho.
La Sra. Presidenta diu que es faci una proposta per millorar la zona de “Sol a Sol” i veure-la 
amb antelació.
La Sra. Valor comenta que en el pàrquing de la zona de Toledo, els cotxes raspen en els baixos 
en accedir per la rampa, segons sembla s'ha modificat per alguna obra, que es tingui en 
compte.
Diu que alguns aseos no tenien aigua; en l´aseo d'Alcalde Reig no es podia tancar la porta. 
Comenta la Sra. Valor que la neteja dels aseos ha funcionat molt bé, estaven nets.
Diu que la via d'emergència de C/ Pare Torró, es trobaven ocupades per les taules, que estaven 
molt avançades, es treuen les taules i s'ocupa la zona d'evacuació.
A la zona del soc àrab, que les vies d'evacuació  es vegin millor.
Així mateix, comenta que veïns tenien targeta per aparcar en la 4.4 i no van poder fer-ho
La Sra. Presidenta comenta que es van facilitar targetes i es falsifiquen
La Sra. Valor diu que el protocol no li va agradar gens. Que en la inauguració estava el 
Vicepresident de la Diputació i no se li va fer cas.
La Sra. Presidenta diu que va pujar a la balconada i es van fer fotos amb ell. La Sra. Valor 
confirma que no es van fer fotos.
Així mateix, diu que si ve el President de la Generalitat, s'ha de presentar a tota la corporació 
municipal, a tots els Regidors i no va haver-hi ocasió per saludar-li. Comenta que en el Palau 
pot ser una ocasió per saludar a tots. La Sra. Valor fa un prec, de cara al muntatge dels aseos 
en la Fira, que es muntin tots alhora perquè la gent no hagi d'anar als bars
Comenta que la clausura va ser molt emocionant.
Sr. Pérez comenta, que seria necessària començar a informar de la Fira, contesta la Sra. 
Presidenta que a partir de l'estiu s'inicia la difusió i promoció de la Fira amb edició de videos.
La Sra. Presidenta comenta que en País Valencià si que faltava més llum. Que el tràfic molt bé i 
molt millor del que s'esperava, era l'aposta més arriscada, sobretot des de tràfic. El bus 
llançadora i l'augment de freqüència dels autobusos molt bé.
Comenta que la zona de lactància d'Alfons V, igual que la ludoteca ha tingut molt èxit.
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Malgrat ser un dia més s'han registrat poques incidències, ha estat una Fira molt tranquil·la, 
amb alguna lipotimia algun producte falsificat i alguns robatoris de carteres. Tan sols lamentar 
la desaparició del Firer que va ser trovat, es va muntar el dispositiu a les 48h de la seva 
desaparició.
Quant al Fira Festa ha estat molt bé, així com el sector de les Noves Tecnologies.

3.-RESOLUCIÓ VI CONCURS FOTOGRÀFIC “RETRATS DE FIRA”

S'han presentat 35 participants, amb un total de 102 fotografies, després de procedir a 
valorar han quedat guanyadors els següents:

Primer Premi. SILVIA PINAZO VIDAL. (València) amb la seva fotografia nº 2. Premi 
cap de setmana per a dues persones.

Segon Premi. MATEO ENGUIX RIBELLES (Cocentaina) amb la seva fotografia nº 3. 
Premi comerç de Cocentaina: xec regal de 75€ per comprar en un sol establiment de l
´associació de comerç.

Tercer Premi. JUAN JOSE GIMENEZ IBAÑEZ. (Gandia) amb la seva fotografia nº 3. 
Premi sopar/dinar per a dues persones en qualsevol establiment d'hostaleria 
pertanyent a l'Associació de comerç i servei de Cocentaina “

4.-INTERVENCIONS

No hi ha.

I  sense  més  assumptes  a  tractar,  la  presidència  tanca  la  sessió  a  les  20.45  h  i,  com  a 
secretària, en done fe.

LA PRESIDENTA                                                                      LA SECRETÀRIA

Mariona Carbonell Pascual                                                  Isabel Sancho Carbonell
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