
ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA 

COMPARSA SAUDITES EL DIA 06 DE MAIG DE 2016 

 

 

 A Ontinyent, a les 22.30 h. del dia 6 de maig de 2016, i a la seu social de la 

comparsa, comença la Junta de Govern amb l’assistència dels membres relacionats a 

l’annex de la present acta, sota la presidència del Primer Tro Roberto Sanz, i d’acord 

amb el següent ordre del dia: 

 

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la junta anterior. 

2. Altes i baixes. 

3. Actes Festes 2016 

a. Publicació.  

b. Organitzadors per a l’Entrada.  

c. Relación d’actes propis de la comparsa (dinars/sopars) 

d. Preu convitat dels Alardos 2016 

e. Banda Entrada Infantil 2016. 

f. Relació de disparadors per a la retirada de la pólvora. Data límit 

13/05/2016. Es faciliten fulls per a l’arreplegada de les dades. 

g. Dades requerides per la Societat de Festers. 

i. Portaguions 2016 

ii. Xiquet per a participar en el concurs de cap d’esquadra 

infantil 

4. Comissións de treball. 

5. Utilització local comparsa.  

6. Precs i preguntes 

 

 

LECTURA DE L’ACTA ANTERIOR 

 

 El secretari procedeix a la lectura de l’acta de la sessió anterior, que queda 

aprovada per unanimitat dels assistents. 

 

 

ALTES I BAIXES 

 

Per part de presidència ens comunica que hi ha 1 alta de la Esquadra K-TIFA. 

 

 

ACTES FESTES 2016 

   

Publicació 

 

El secretari informa a la comparsa que hi ha preparat un dinar en la Societat de 

Festers juntament amb altres comparses. El dinar serà amb tiquet i hi haurà banda. Se 

enviarà una plantilla per a fer l’ingrés. Cal que en el concepte es fique la paraula 

‘QUOTA’, per a evitar problemes fiscals.  

No es participarà en les ‘entraetes’ de la nit de la PUBLICACIÓ. 

 



Organitzadors 

 

Es comunica a la Junta que fan falta 4 persones per organitzar l’Entrada. Es 

sol·licita que siguen les persones de mitja quota qui facen eixa feina, si volem. Cal 

posar-se en contacte en ells per a vore la seua disposició. 

 

Actes 

 

Es relacionen els sopars de carrer de dissabte que es faran: 

 

- 25 de juny 

- 2 de juliol 

- 9 de juliol 

- 16 de juliol 

- 23 de juliol 

- 30 de juliol 

- 6 de agost 

- 20 de agost 

- 22 de agost 

 

Es manté el sistema de copagament per als sopar de carrer, sistema que esta 

utilitzant-se per als sopars de fi de mes. 

 

Setmana Gran 

 

Dia Acte Forma de pago 

22/08 Vermut Inclòs en la quota 

23/08 Dinar amb banda Tiquet 

23/08 Sopar Verbena Tiquet 

24/08 Vermut Inclòs en la quota 

25/08 Dinar amb banda Tiquet 

27/08 Esmorzar Inclòs en la quota 

27/08 Sopar Tiquet 

28/08 Esmorzar Inclòs en la quota 

28/08 Sopar Tiquet 

29/08 Dinar Ambaixades Inclòs en la quota 

 

 

Invitat dels Alardos  

 

S’acorda per unanimitat fixar el preu del convidat dels Alardos en 65€. La data 

límit per a comunicar els invitats serà el dia 30 de juliol de 2016. 

 

Banda Entrada Infantil 

 

El secretari comunica que no ha rebut cap comunicació pel que fa als xiquets/es 

que poden i volen eixir a peu desfilant, raó per la qual es proposa i s’acorda que la 

banda de la comparsa no participe aquest acte. Els xiquets pujaran a la carrossa de matí i 

els que tinguen vestit de gala, i vulguen, també per la nit. Cal comunicar les persones 



que figuraran com a acompanyants dels xiquets. Es facilitarà el nom, DNI i telèfon. La 

data límit per a comunicar els acompanyants serà el 30 de juliol de 2016. 

 

Relació de disparadors 

 

El secretari recorda als comparsistes que cal facilitar les dades d’aquelles 

persones que vulguen participar en els actes de disparada. S’ha de facilitat la informació 

a la Societat de Festers abans del dia 13 de maig. 

 

Dades per a la Societat de Festers 

 

Portaguions 2016: Josep Francés Esteve 

 

De moment no hi ha cap xiquet/a per a participar en el concurs de cap 

d’esquadra infantil.  

 

COMISSIONS DE TREBALL 

 

El secretari informa que sols una esquadra ha facilitat els noms dels comparsites 

que participaran en les comissions. El secretari recorda que cal facilitar estes persones 

per a poder convocar les comissions. 

 

UTILITZACIO LOCAL COMPARSA 

 

El president explica que sol·licitarà a un advocat uns requisits i obligacions 

mínims, per la utilització del local de la comparsa, perquè els comparsistes majors 

d’edat que sol·liciten el local pugen utilitzar-lo i sàpien quines seran les seues 

obligacions. Les persones que utilitzen el local hauran de pagar una fiança que serà 

tornada una vegada es tornen les claus i el local estiga en les mateixes condicions que 

les inicials. Les persones que utilitzen el local seran responsables del que hi passe i de 

les relacions amb els veïns. En cap cas ho serà la Comparsa. Una vegada estiga redactat, 

es farà públic i s’habilitarà una plantilla en la pagina web per a poder sol·licitar-lo. 

 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

No havent-hi cap prec ni pregunta  i sent les 12.00 h. del dia 7 de maig es dona per 

conclosa la Junta de Govern. 

 

La present acta consta de 3 fulls i ha estat redactada per Ángel Soriano Micó, secretari 

de la Comparsa, i compta amb el vit-i-plau del Primer Tro, Roberto Sanz. 

       

Ontinyent 6 de maig de 2016 

 

 

 

Roberto Sanz 

Primer Tro 2015/2016 

 

 

 

 

Angel Soriano 

Secretari 


