MEMÒRIES PRESSUPOST 2021
FESTES
NADAL/REIS MAGS
Partida necessària per a poder assumir, entre altres, totes les despeses que es deriven tant de
l'organització i representació de la Trilogia Nadalenca: Pastoretes, Ban Reial i Cavalcada de Reis
(declarada Bé d'Interés Cultural immaterial i sol·licitada la seua declaració com a Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO).

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA FESTES DE NADAL/REIS
Partida necessària per a la contractació dels treballs d'instal·lació temporal i manteniment de
l'enllumenat extraordinari per a les Festes de Nadal i Reis, adjudicat mitjançant procediment obert i
subscrit en 2019 la duració del qual és de dos anys amb possibilitat de pròrroga d'un any, amb la
cobertura del subministrament dels exercicis 2020, 2021 i 2022.

FESTES DE SANT JORDI / MIG ANY
Partida necessària per a fer front a les despeses derivades de l'organització i realització dels actes de
la Trilogia Festera en honor a Sant Jordi, així com a tots aquells actes derivats d'aquesta: Glòria
major, Glòria infantil, Mig Any, Fontilles, presentació de càrrecs i revista de festes. Dins d'aquestes
despeses cal destacar els següents: Lloguer i neteja de lavabos ecològics, tant per als carrers
adjacents a la festa com per al recinte firal i per a la Glorieta en Mig Any. Contractació de vigilància
privada per a alguns dels edificis públics que s'utilitzen per a magatzem durant les festes de Sant
Jordi, contractació dels diversos espectacles pirotècnics i contractació de Bandes de Música i Corals
per a diversos actes. Lloguer del servei d'autobús per als Glorieros del Preventori. Serveis de neteja
tant d'edificis públics com neteja viària d'excrements d'animals que desfilen en festes, així com
instal·lació de contenidors portàtils, tant en festes de Sant Jordi com en Mig Any. Subministraments
i serveis necessaris per al muntatge i realització de diversos actes, com per exemple: grues, tanques,
baranes, torres, graderies, adequació del castell de festes per a fer-lo visitable, muntatge i
desmuntatge de semàfors i de punts de llum pública i d'equips de llum i so, etc. Despeses derivades
del manteniment d'elements ornamentals de la Festa: escuts de l'enramada, pintura, impressió,
pilonets de la 'Bandeja', fosa, estendards, banderes i banderoles, cavall de Sant Jordiet, i divers
material elèctric o d'obra necessitat per les Brigades Municipals per a poder fer aquests treballs.
Impressió del cartell de festes en cartells, postals i adhesius. Menjars protocol·laris i esmorzars,
menjars i sopars tant de treballadors de les Brigades que estan de guàrdia durant les festes, com dels
serveis de Metge, Seguretat (Policia Municipal d'Alcoi i de reforços d'altres poblacions, Policia
Nacional i Guàrdia Civil) i de personal i voluntaris d'Emergències i Protecció Civil. Regal
protocol·lari al Sant Jordiet, Director de l'Himne i parelles dels càrrecs festers.
Des d'aquesta Regidoria es considera necessària la consignació pressupostària d'aquesta partida pels
següents motius:
 Un dels elements que caracteritzen les festes de Sant Jordi és la seua enramada, que l'any
2015 va complir trenta anys, i que necessita una actuació de restauració, tant per motius

estètics com de seguretat, donada la deterioració patida al llarg de tots aquests anys i que
suposen la soldadura, pintura, millores en la part elèctrica i d'il·luminació, dels castells
existents sobre l'enramada en la plaça d'Espanya, restauració dels pendons, etc. La primera
de les actuacions sobre aquest tema, es va realitzar per a les Festes de 2016, amb la
renovació integral dels escuts oficials de les filaes, ASJ, Alcoi, Comunitat Valenciana i
Espanya, que van col·locats en l'enramada de la plaça d'Espanya. Es pretén que tots els anys
es renove part d'aquest element ornamental tal característic de la Nostra Festa, tal com es va
fer en 2019, quan l'ajuntament va reparar els merlets de l'enramada de la plaça d'Espanya.
 La celebració del Mig Any Fester, al parc de la Glorieta, és un acte que en els últims anys ha
anat tenint major nombre d'assistents, al mateix temps que s'han anat introduint
modificacions en l'organització, amb la finalitat de millorar la seguretat de les persones en el
moment en què s'inicien 'les entradetes'. Tant l'increment de l'assistència de públic com la
introducció d'aquestes modificacions, han suposat un lleuger augment de la despesa, ja que
impliquen la contractació de serveis de vigilància, així com la retirada d'elements utilitzats
per les filaes per a l'elaboració de l'olleta i la neteja de la Glorieta en el matí del diumenge
següent a la celebració del Concurs d'Olleta Alcoiana.
Així mateix i considerant que tots i cadascun dels treballs que han d'executar-se requereixen mà
d'obra qualificada, s'ha de considerar dins de l'increment de la consignació pressupostària el cost en
hores a realitzar bé per personal de l'Ajuntament (Brigades i Serveis Tècnics Municipals) bé per
personal contractat ja siga a través d'una empresa a la qual se li puga encarregar aquest tipus de
treballs o a través de tallers de formació, plans d'ocupació, etc.

SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ DE SANT JORDI. CONVENI
FESTES/MAF
Subvenció destinada a l'entitat en qui tenim delegada les festes dels Moros i Cristians. Aquesta
subvenció és justificada com tots els anys mitjançant totes i cadascuna de les factures exigides per
intervenció i que vinguen derivades de totes i cadascuna de les activitats que vénen regulades en
cadascun dels punts del conveni entre l'Ajuntament i la *ASJ.

ROMERIA VERGE DELS LLIRIS
Partida que cobreix totes les despeses derivades de la celebració de les festes en honor a la Patrona
d'Alcoi, tant el mes d'agost com la Romeria el mes de setembre, de l'organització de la qual
s'encarrega en gran manera l'Arxiconfraria de la Verge dels Lliris. Entre aquestes despeses estan els
següents: Col·laboracions econòmiques amb l'Arxiconfraria de la Verge dels Lliris en la publicació
de la Revista Lilia, així com sufragant el cost dels serveis de neteja i els oficis religiosos que es
realitzen en l'Ermita de la Font Roja durant tot l'any, així com tots aquells necessaris per a
l'organització i realització dels actes de la celebració la festivitat de la Verge dels Lliris, l'Ofrena i la
Romeria, com són la impressió de publicitat i cartelleria, serveis d'alimentació i d'autobusos,
megafonia, lavabos portàtils, servei de neteja, espectacles pirotècnics, promoció i publicitat en
mitjans de comunicació, col·laboració en el concurs de dibuix infantil i en el dia dedicat a la
infància i joventut amb detalls per als xiquets.

ACTIVITATS DIVERSES FESTES
Aquesta partida sufraga les despeses derivades de les següents festivitats anuals no incloses en
altres partides pressupostàries i que tenen el suport per part de la Regidoria de Festes (per ordre
cronològic):
 Festivitat de Sant Antoni.










Jesuset del Miracle. Es col·labora amb l'Associació del Santíssim Xiquet Jesús del Miracle
en algunes despeses derivades dels actes organitzats per aquesta com són el concurs literari i
la Missa Cantada.
Carnestoltes. Acte promogut per l'Ajuntament.
Setmana Santa. Es col·labora amb les Confraries encarregades d'organitzar els actes i
processons derivats de la Setmana Santa, sobretot respecte a l'edició, publicació i distribució
dels programes d'actes i el cartell anunciador de la Setmana Santa.
Fira Andalusa. Donat l'èxit en les edicions anteriors, està previst donar continuïtat a aquest
esdeveniment.
Processó de Corpus. Es col·labora amb la Comissió organitzadora de la processó.
Tots Sants. Col·laboració en el muntatge necessari per a la Missa en l'esplana del Cementeri
Municipal.
Festivitat de Sant Maure. Es col·labora amb l'Associació de San Mauro que és l'encarregada
d'organitzar els actes i cultes al Sant Patró.
Col·laboració en qualsevol altre acte, esdeveniment, etc. promogut per associacions o
entitats alcoianes que formen part o participen en l'organització de les festes alcoianes.

