Ajuntament de Cocentaina
REGLAMENT DE CREACIÓ I ESTATUTS DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA FIRA DE TOTS
SANTS DE COCENTAINA.
En ús de la potestat reglamentària i d’autoorganització que es reconeix als ajuntaments (art. 4 i
84 Llei 7/1985), i d’acord amb l’art. 20.3 Llei 7/1985, 130 del RD. 2568/1986 de 26 de novembre
i 45 a 48 del Reglament municipal de participació ciutadana, s’aprova aquest Reglament, amb
caràcter de reglament orgànic, amb la finalitat de crear i regular la composició, organització,
àmbit d'actuació i règim de funcionament del consell sectorial de la FIRA DE TOTS SANTS.
Art. 1. CREACIÓ, DENOMINACIÓ, NATURALESA I SEU
Es crea, com a òrgan complementari de l’Ajuntament de Cocentaina, el Consell municipal de la
Fira de Tots Sants.
Aquest és un órgan consultiu i de participació, en tot allò referent a l’organització, funcionament
i promoció de la Fira de Tots Sants de Cocentaina.
Es regirà per allò disposat en el present Reglament orgànic i, en el seu cas, pel reglament
intern de funcionament que aprove el mateix Consell, sempre que siga ratificat pel Ple de
l’Ajuntament.
La seu oficial s’ubica en l’Ajuntament de Cocentaina, Plaça la Vila, 1.
Art. 2. COMPOSICIÓ.
El Consell de Fira està format pel president i un mínim de quatre vocals, i tindrà la següent
composició:
- President: Alcalde.
- Vice president executiu: Regidor de Fira (farà les funcions de president en cas de no
assistència de l’Alcalde).
- Vice president segon: vocal representant de les associacions que en formen part, de forma
rotativa anualment. (sense que puga substituir al president en les seues funcions).
- Vocals dels partits polítics: un vocal per cadascún dels partits polítics que tinguen
representació en el Ple de l’Ajuntament, sense que necessàriament tinga que ser el vocal un
membre de la Corporació municipal.
- Vocals d’associacions locals: un vocal de l’associació de comerç, un vocal de l’associació
d’hosteleria i un vocal de l’Associació de Veïns de Cocentaina.
Cada vocal podrà tindre un suplent, amb les mateixes competències.
El càrrec de membre del Consell es voluntari i no retribuït.
Amb caràcter puntual, i sempre que ho considere convenient, el President podrà convidar a les
sessions del consell a tècnics o funcionaris municipals, i/o a qualsevol persona que per la seua
trajectòria professional poguera assessorar al Consell en les seues funcions. En concret, el cap
de la Policia Local i un representant de la Guàrdia Civil (comandant puesto local de Cocentaina
o membre en qui delegue) seran convocats sempre que vagen a tractar-se temes relatius a la
seguretat.
Actuarà com a Secretari del Consell de Fira el funcionari municipal que ocupe el lloc de treball
d’agent d’ocupació i desenvolupament local, qui té atribuïdes les funcions de coordinació de la
Fira, o persona que el substituisca en dites funcions. Actuarà amb veu però sense vot.
ART. 3. DRETS I FUNCIONS
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1. Ser informat pels òrgans municipals corresponents de les qüestions relatives a la Fira de
Tots Sants que siguen d’interés per al compliment de les seues funcions.
2. Assessorar a l’Ajuntament en matèria de Fira, i, en particular:
a)
Aprovar el reglament intern de funcionament del Consell de Fira, d’acord
amb allò establert en aquestos estatuts, per a la seua ratificació per part
del Ple de la Corporació.
b)
Proposar criteris de baremació/adjudicació de contractes, convenis,
acords o autoritzacions, d’acord amb les normes que, en el seu cas,
establisca el Ple i amb respecte a la normativa vigent.
c)
Informar plecs de condicions, ofertes i proposicions presentades als
procediments contractuals que es tramiten en l’Ajuntament per a
adjudicació de contractes en matèria de Fira, sense perjudici de les
facultats de l’òrgan de contractació per tal de demanar altres informes.
d)
Baremar les propostes presentades per a la participació en la Fira,
d’acord amb els criteris determinats per l’òrgan corresponent.
e)
Informar les ordenances i reglaments municipals, incloent les fiscals,
que afecten a matèries relacionades amb la Fira.
f)
Proposar les bases de selecció del cartell anunciador de la Fira i
informar sobre les propostes per a la seua elecció.
g)
Proposar acords, convenis o contractes relatius a la promoció, publicitat
i patrocini de la Fira.
h)
Informar el Pla d’emergència o autoprotecció de la Fira, així com les
seues revisions, i ser informat dels resultats del mateix.
i)
Informar i participar en la formació del programa d’activitats, espectacles
i exposicions que es realitzen durant o amb motiu de la Fira, així com de
les subvencions municipals que es concedisquen.
j)
Realitzar un seguiment i valoració de la gestió realitzada pels òrgans
municipals de cada edició de la Fira, i fer propostes d’actuació o millora.
k)
Qualsevol altre informe o consulta que considere oportú demanar
l’Alcalde o el regidor delegat de Fira.
ART. 4 FUNCIONAMENT.
El Consell es reunirà com a mínim quatre vegades a l’any, els mesos de desembre, març, juny,
setembre, i les que considere oportunes l’Alcalde o el Regidor de Fira, o quan ho sol·liciten al
menys la meitat dels membres del Consell, sempre a convocatòria de la presidència, que
inclourà en la mateixa l’orde del dia a tractar.
El Consell estarà vàlidament constituïs quan concòrreguen la tercera part dels seus membres,
incloent el President i/o Vice president executiu i el Secretari.
Els informes i propostes s’adoptaran per majoria simple, podent-se fer constar els vots en
contra i les seues argumentacions.
Correspon al Secretari preparar els assumptes a tractar i redactar les actes del Consell, així
com arxivar tota la documentació relativa al mateix.
ART. 5 ACCÉS AL CÀRREC I CESSAMENT DELS MEMBRES
Aprovat aquest reglament, l’Alcalde instarà a les associacions, entitats i grups polítics perquè
designen als seus vocals i suplents en el Consell.
Mitjançant decret de l’Alcaldia es determinarà la composició concreta del Consell, així com les
seues modificacions, si és el cas, donant compte al Ple.
El mateix procediment es seguirà una vegada constituïda la Corporació Municipal a resultes de
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les eleccions locals.
Els membres del Consell cessaran en el seu càrrec en els casos següents:
-

A petició pròpia o dimissió.
Els ho siguen en virtut del càrrec que ocupen, per cessar en aquest càrrec.
Per defunció
Per decissió de l’entitat/associació representada o dissolució d’aquesta.
Per decissió del grup polític que l’haja designat
Per dissolució del Consell, adoptada per acord del Ple de l’Ajuntament.
Per sentència judicial ferma
Per dissolució de la Corporació Municipal amb motiu de les eleccions locals.

ART. 6. MODIFICACIÓ I ENTRADA EN VIGOR.
Aquestos Estatuts entraran en vigor d’acord amb allò disposat en l’art. 70 de la llei de Bases de
règim local, fins a la seua modificació o derogació expressa per part del Ple.

