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MEMÓRIA DE LA REGIDORIA DE FESTES 
 
Per a l'elaboració del pressupost de l'any 2013 en el departament de Festes, la 
dada fonamental ha estat la reducció important d'un 20% en les seves 
quantitats totals. Si a això afegim que en algun cas s'han creat alguna nova 
partida d'inversió, s'entén que l'estalvi es més que considerable.  
Les partides actuals són les següents:  
 
Instal·lacions elèctriques Nadal . Consisteix en el lloguer de la il·luminació 
nadalenca en previsió de la nova situació que es pugui donar en el projecte 
posterior d'adquisició.  
 
Adquisició Il·luminació Nadal.  Partida adequada per a la compra o adquisició 
d'una il·luminació exclusivament per al Nadal Alcoià. La intenció en aquesta 
adquisició sigui l'estalvi continuat en anys posteriors de les quantitats 
dedicades al lloguer por uns dies de la il·luminació nadalenca.  
 
Gratificació departament . Aquesta partida nova ve donada per la necessitat 
d'abonar des de cada departament l’importo de les hores i serveis 
extraordinaris realitzades pels funcionaris de l'Ajuntament que no són del 
Departament.  
 
Carnestoltes . Partida dedicada a l'activitat que es realitza en Carnestoltes. 
 
Festes de Sant Jordi . Reducció important en les despeses que es donen en la 
col·laboració municipal en la celebració de les festes patronals. Un 36% menys 
d'acord amb la racionalització de les despeses que s'han produït durant l'any 
anterior.  
 
Romeria Font Roja . Reducció del 43%. Aquesta reducció ha estat possible 
amb la reducció de despeses, els concursos en determinats actes i sobretot la 
negociació amb els proveïdors que ha permès l'adequació de la despesa al 
pressupostat. 
 
Subvenció ASJ . Es manté la Subvenció a l'Associació de Sant Jordi, 
encarregat de l'organització de les festes patronals. S'ha intentat mantenir la 
subvenció amb les entitats locals i aquest ha estat un exemple més.  
 
Sant Maure . En col·laboració amb l'entitat organitzadora d'aquests festejos 
s'ha acordat un pressupost per a la celebració d'aquesta festivitat.  
 
Jesuset Miracle:  Reducció adequada a la despesa que s'està donant en 
l'organització d'aquesta activitat cultural.  
 
Subvenció MAF : Es manté aquesta subvenció per al manteniment del Museu 
Alcoià de la Festa.  
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Nadal.  També hi ha una reducció necessària per a la celebració del Nadal 
Alcoià. Una sèrie d’ajustos, de licitacions de concursos i la racionalització de 
despeses permetran celebrar aquesta tradicional festa sense que es 
disminueixi la qualitat d'aquests actes.  
 
Per resumir les diferents partides vénen a ser les mateixes de l'any anterior tret 
que tenen una reducció en les despeses a causa de les constants negociacions 
tant amb les entitats organitzadores dels diferents actes festius com amb les 
empreses proveïdores de l'Ajuntament que han ajustat els seus preus per a 
poder continuar donant un servei a l'Ajuntament.  
 
L'única partida de nova creació seria la d'adquisició de la il·luminació de Nadal. 
L'adquisició com ja s'ha dit pretén que a llarg termini sigui més rendible per a 
l'Ajuntament l'adquisició que el lloguer. S'està estudiant des del departament 
junt amb altres departaments, primerament on se situaria la instal·lació, qui la 
realitza i si es complementarà amb la de lloguer. Si existeixen garanties 
d'estalvi, s'iniciarà una segona fase. En aquesta segona fase, i per a això s'ha 
d'habilitar aquesta partida, es procediria a l'elaboració d'un concurs per a 
l'adjudicació en les condiciones que la llei permeti o consideri.  
 


