
MEMÒRIA RIGIDORIA DE FESTES 2020

• Complement productivitat festes per objectius 

Partida necessària per remunerar els objectius aconseguits en el Departament de
Festes.

• Gratificacions festes   

Partida necessària per gratificar els serveis especials o extraordinaris realitzats pel
personal del Departament de Festes.

• Gratificacions diversos departaments per a festes 

A  diferència  de  les  gratificacions  anteriors,  estes  remuneren  les  hores
extraordinàries realitzades per la resta del personal d'aquest ajuntament que no es
troba adscrit  al  Departament de Festes, en la realització de treballs relacionats
amb la celebració de les Festes en honor a Sant Jordi, Patró de la nostra ciutat. 

• Manteniment il·luminació Nadal

Partida necessària per a poder mantenir il·luminació de Nadal.

• Instal·lació elèctrica festes de Nadal 

Partida  necessària  per  a  la  contractació,  actualment  per  mitjà  de  procediment
obert,  dels treballs d'instal·lació temporal  de l'enllumenat extraordinari  per a les
Festes de Nadal i Reis, de tramitació anticipada. El import és el corresponent a la
adjudicació per contracte del Departament de Contractació. 

• Festes de Sant Jordi / Mig Any  

Partida necessària per a fer front a les despeses per la celebració de les Festes de
Moros  i  Cristians  en honor  a  Sant  Jordi,  Patró  de la  nostra  ciutat,  Declarades
d'Interés Turístic Internacional i Bé d'Interés Cultural Immaterial. Així mateix, es fa
front a les despeses de tots aquells actes relacionats amb la mateixa. Entre altres,
les fixes són les següents:

Festes Sant Jordi:
. Lloguer de grua i  plataforma elevadora per a muntatge i  desmuntatge de

infraestructura
. Personal atenció visites guiades al castell
. Material, muntatge, manteniment i community managment Castillo Visitable
. Tarima per a corals en Església Santa Maria
. Batuta i Fletxa Plata per a Director Himne i Sant Jordiet



. Servei de seguretat per als dies de Festes en diversos punts d'Alcoi

. Compra de bengales llarga duració processó dia Sant Jordi

. Serveis pirotècnics per als castells de focs d’artifici i mascletades

. Programes i entrades Salesians "Concerts Exaltació Música Festera"

. Gestió entrades Castell Festes

. Càtering Dia Entrada

. Servici d'alimentació per als voluntaris i treballadors de servici

. Menjars i aperitius protocol·laris

. Placa Primer Premi Concurs Bandes

. Tiquets i polseres accessos

. Adhesius, postals i cartells - Cartell Festes  

. Neteja i planxat de cobertors balcons i banderes insígnies i tratge macer 

. Adquisició Cartell Festes 

. Desmuntatge i muntatge d'elements lumínics per empresa externa

. Arreglament floral

. Lloguer i muntatge equip so Dia dels Músics i Rés Diana

. Subministrament gel, llima granissat i palletes

. Servei tècnic i lloguer de equips de so en Església Santa Maria per a tridu i
Missa Major

. Lloguer walkie-talkies per a Alcaldia

. Inserció espot Ajuntament en DVD Festes 

. Neteja dependències municipals 

. neteja excrements animals en ostentacions cristianes i moros en Festes Sant
Jordi

. Lloguer baranes tribuna Pl. Espanya i torretes televisió i fotògrafs

. Tramitació permisos animals

Mig Any Fester:
 Lloguer i neteja lavabos i urinaris fixos i casetes sanitàries i cabines
 Lloguer tanques de protecció

Fontilles:
 Subministrament begudes i alimentació
 Subministrament obsequis per al Sanatori
 Lloguer d’estructures, taules i cadires

 Romeria Mare de Déu dels Lliris

Partida que cobrix totes les depeses derivades de la celebració de les festes en
honor a la Mare de Déu dels Lliris, Patrona d'Alcoi, actes que se celebren durant
els  mesos  d'agost  i  setembre  i  té  com  a  colofó  la  Romeria  a  la  Font  Roja,
Declarada d'Interés Turístic Provincial. Entre altres, les despeses són les següents:

. Material per a celebrar el concurs de dibuix infantil



. Servicis religiosos a realitzar en l'ermita de la Font Roja i manteniment de la
mateixa

. Revistes Lilia

. Servici discrecional autobús per a romeria

. Servici d'arreglament floral de la cistella d'ofrena

. Lloguer equips megafonia diversos esdeveniments

. Beguda per a romeria

. Servei d'alimentació als treballadors romeria

. Fruita per a romeria

. Tríptics Font Roja romeria

. Gel i barres gel romeria 

. Amenització acte de presentació del cartell

. Beguda per a romeria

. Parament d'usar i tirar

. Neteja i planxat cobertors 

. Castillo focs artificials, cartell anunciador + ofrena

. Servei  d'alimentació  per  als  voluntaris  de  preparació  del  timonet  i
organitzadors

. Lloguer i neteja de cabines i casetes sanitàries

. Servici de càtering per a sopar de cabasset del 21 agost

. Serv. Discrecionals especials urbans 21 agost

. Assistència tècnica i lloguer d’equip de so per a celebració 21 d'agost

• Activitats diverses festes 

Aquesta partida sufraga les despeses derivades de les festivitats anuals i altres
celebracions alcoianes, no incloses en altres partides pressupostàries. Es relaciona
cronològicament  a  continuació:  Romeria  a  Sant  Antoni,  Jesuset  del  Miracle,
Carnestoltes, Setmana Santa, Fira Andalusa, Corpus Christi, Romeria de la Mare
de Déu del Ro-cio, Tots Sants, Festivitat de Sant Maure, etc. Entre altres, les fixes
són les següents:

Sant Antoni:
 Coca i xocolate per a xocolatada del dia de la benedicció a la Glorieta
 Megafonia fora Parròquia Sant Maure dissabte 
 Megafonia en Glorieta dissabte 
 Arreglament floral
 Cucanyes per a Glorieta dissabte 
 Actuacions els dies Benedicció i Romeria
 Servei d'alimentació als treballadors romeria
 Lloguer carro per portar el sant en Romeria
 Subministrament bosses de gel 
 Servici bus romeria



 Subministrament d’aigua i aigua-sal per a obsequiar els romers.
 Arreglament floral 
 Lloguer cabines sanitàries
 Subministrament llenya Romeria. 
 Compra creïlles, cebes i alls per a Rostida Sant Antoni
 Amenització amb música
 Neteja ermita
 Muntatge i impressió de programes actes Sant Antoni

Jesuset del Miracle:
 Arreglaments florals andes Relíquia, Jesuset i Altar
 Missa cantada en Sant Sepulcre 
 Llibres i material premis Jesuset del Miracle
 Material de impremta

Carnestoltes:
 Organització i contractació batucades
 Servici tècnic i lloguer d'equips de so i il·luminació
 lloguer de cabines sanitàries

Setmana Santa:
 Servici megafonia Benedicció Palma en la Glorieta
 Servici megafonia Processons Sant Enterrament i «Xiulitets»
 Arreglament floral Confraria Natzaré
 Arreglament floral Confraria Crist Agonitzant
 Repartiment cartells setmana santa + tríptics + pregó
 Impressió cartells+tríptics+díptics
 Xiulets de terrisseria per a processó “Xiulitets”
 Llavat i planxat cobertors balcons Setmana Santa

Missa rociera «Cruces de Mayo»:
 Servici tècnic i lloguer d’equip de so
 Lloguer d’entarimat i cadires

Sant Maure:
 Missa cantada dia Sant Maure
 Misses cantades Tridu 
 Material d'impremta
 Arreglament floral església

Romeria de la Blanca Paloma:
 Servici tècnic i lloguer d’equip de so
 Lloguer d’entarimat i cadires
 Lloguer i neteja de casetes sanitàries



Fira Andalusa:
. Tramitació permisos animals
. Adhesius en vinil per a pancartes
. Tècnics so, monitors, etc.
. Tramitació permisos animals i celebració de la fira
. Servei d’alimentació als treballadors, voluntaris, organitzadors i participants
. Servici de seguretat
. Actuació Grups Flamenc
. Lloguer de material: carpes, cadires i taules.
. Lloguer de cabines sanitàries
. Serveis sanitari amb Creu Roja

• Nadal / Reis Mags 

Partida  necessària  per  poder  assumir,  entre  altres,  totes  les  depeses  que  es
deriven tant de l'organització i representació de la Trilogia Nadalenca: Pastoretes,
Ban  Real  i  Cavalcada  de  Reis  (Declarada  Festa  d'Interés  Turístic  Nacional,
Declarada Bé d'Interés Cultural immaterial i aprovada pel Senat la moció que insta
el Govern a la seua Declaració com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO),
com de l'organització de la festa de Nit de cap d'any i la tradicional cavalcada de
Batoi. 

Entre els actes de la Trilogia Nadalenca es troba la Visita guiada al Campament
Real en el paratge del Preventori d'Alcoi, en la qual col·labora l'Ajuntament amb
l'Associació Cultural Samarita.

Entre altres, les despeses fixes són les següents:
. Organització i servei tècnic i lloguer d’equips de so i il·luminació per a Festa

de Cap d’Any
. Ban
. Plaques gravades per a Reis, Patges Reals, Ambaixador i entitats
. Actuació de danses Cavalcada Reis
. Subministrament material oficina per a paquetaires
. Menjar patges en Salesians dia de la Cavalcada
. Servici de transport de paquets
. Servici de transport per a Ambaixador Real i Reis del 4 a 6 de gener 
. Maquillatge Ban, Campament i Cavalcada
. Pergamí Ban Ambaixador Real
. Reparació i manteniment carros
. Servici autobusos 
. Torxes de parafina per a la Safata en Adoració
. Neteja de edificis
. Servei "Vi d'Honor" acte Adoració Reis
. Subministrament material per a paquetaires



. Subministrament guants porta torxes

. Lloguer tratges

. Rams flors parelles personatges

. Polseres patges per a Cavalcada

. Gestió entrades "Visita Campament Real" 

. Participació danses en Pastoretes, Bàndol Reial i Cavalcada

. Tramitació permisos animals

. Servei d’alimentació als treballadors, voluntaris, organitzadors i participants

. Impressió cartells Cavalcada

. Díptics Concurs Cartell Cavalcada

. Tiquets i vals maquillatge 

. Octavilles en paper colors i ban real imprés a dos tintes

. Muntatge i lloguer carrossa Ambaixador Reial

. Obsequis per a xiquets Hospital Mare de Déu dels Lliris

. Lloguer animals

. Castillo de focs Cavalcada i bengales fogueres

. Compra de torxes

. Adhesius vinil sobre "TELEGRAMA"

. Llum i so dia de la Cavalcada

. Contracte de clarins i percussió Cavalcada

. Muntatge “diorames” Betlem en Església de Santa Maria

. Activitats lúdiques Campament Real en la Plaça Al-Azraq

. Lloguer equip calefacció Campament Real Preventori i consum gasoil

. Servici de seguretat

. Lloguer cabines

. Gestió ticketing, entrada física i control accés Campament Real

. Compra de caramels

. Lloguer tanques per a Cavalcada

• Premi cartell nadal 

L'objecte  d'aquest  premi  és  convocar  en  règim de concurrència  competitiva  un
concurs  públic,  en  el  que  podran  participar  tots  els  pintors  i  artistes  que  ho
desitgen, per a la confecció del cartell anunciador de la CXXXVI Cavalcada de Reis
Mags de la Ciutat d'Alcoi per a l'any 2021. S’augmenta de 1.100 a 1.200 euros.

• Subv. Assoc Sant jordi conveni festes / MAF

Necessària per a la subscripció del Conveni de Col·laboració amb l’Associació de
Sant Jordi d’Alcoi, que té per objecte sufragar una part de les despeses que tinga
l'associació, com a conseqüència de la realització d'activitats, durant tot l'exercici
2020, relacionades amb els  Festes Patronals en honor a Sant Jordi, declarades
d'Interés  Turístic  Internacional.  Passa  de  150.000  euros  a  223.100  perquè



s’incorporen totes les actuacions de les bandes i orquestra tant en la trilogia com
en totes les Festes.

El pressupost està desglossat en les partides: 

• Complement productivitat festes per objectius                                     0,40€
• Gratificacions festes                                                                              0,50 €
• Gratificacions diversos departaments per a festes                      17.000,00 € 

Manteniment il·luminació nadal                                                          5.000 €
• Instal·lació elèctrica festes de nadal                                            71.771,79 €
• Festes de Sant Jordi / Mig Any                                                  170.000,00 €
• Romeria Mare de Déu dels Lliris                                                  30.000,00€
• Activitats diverses festes                                                              10.000,00€
• Nadal / Reis Mags                                                                           100.000€
• Premi cartell nadal                                                                              1.200 €
• Subv. assoc. Sant Jordi conveni festes / maf                             223.100,00 €


