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FESTES 

Amb les accions que es desenvoluparan atenent el present Pressupost es persegueix la consecució
dels següents objectius generals:

 Promoure totes aquelles activitats relacionades amb les festes que contribuïsquen a satisfer
les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal, fomentant la cultura en les seues diverses
manifestacions, així com les diferents facetes de la vida sociocultural en el seu municipi.

 Fomentar  la  realització  d'actes  culturals,  educatius,  cívics,  solidaris  i  aquells  d'interés
general de naturalesa anàloga dirigides a la Ciutat d'Alcoi.

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 Real i Cavalcada de Reis
Mags d'Alcoi (declarada Bé d'Interés Cultural Immaterial), com de l'organització de la festa de Nit
de Cap d'Any.

Entre els actes de la Trilogia Nadalenca es va introduir, com a continuïtat en 2017, la Visita guiada
al Campament Real en el paratge del Preventori d'Alcoi.

 SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ BELENISTA SANTA ROSA

Subvenció a aquesta associació que, sense ànim de lucre, es dedica a fomentar el belenisme i les
tradicions  nadalenques  a  Alcoi,  amb  especial  esment  a  l'exposició  del  Betlem  Monumental  a
l'Església de Santa María  

Així mateix, participa en la celebració de Setmana Santa amb l'exposició d'Escenes de la Sagrada
Passió de Setmana Santa, a l'Església de Santa María. 

SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ CULTURAL SAMARITA 

Donat  l'èxit  obtingut  amb la  “Visita  guiada  al  Campament  Real”  en  el  paratge  del  Preventori
d'Alcoi,  en  la  qual  participa  activament  l'Ajuntament  col·laborant  amb  l'Associació  Cultural
Samarita, se subvencionen les despeses d'aquesta entitat per a la seua continuïtat al llarg dels anys,
així com les activitats relacionades amb aquesta celebració, com el “Concurs de cartes XL”

 PREMI CARTELL NADAL

L'objecte és convocar en règim de concurrència competitiva un concurs públic, en el qual podran
participar tots els pintors i artistes que ho desitgen, per a la confecció del cartell anunciador de la



Cavalcada de Reis Mags de la Ciutat d'Alcoi, el descobriment de la qual se celebra a la fi d'any i
forma part de la celebració d'Alcoi Ciutat del Nadal.

 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,  que durant els  últims exercicis s'ha
adjudicat mitjançant procediment negociat sense publicitat de tramitació anticipada. Per a l'exercici
2022  i  buscant  obrir  a  totes  les  possibles  empreses  del  sector  interessades  i  per  una  major
transparència es va licitar mitjançant procediment obert, sent l'import base de licitació, segons el
compromís de crèdit.

MANTENIMENT IL·LUMINACIÓ NADAL

Manteniment de l'enllumenat extraordinari per a les Festes de Nadal i Reis, propi d'Alcoi Ciutat del
Nadal.

FESTES DE SANT JORDI / MIG ANY

Despeses derivades de l'organització i realització dels actes de la Trilogia Festera en honor a Sant
Jordi,  així  com de tots aquells  actes derivats d'aquesta:  Glòria major,  Gloria 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. Contractació de
Bandes de Música i Corals per a diversos actes.

Lloguer del servei d'autobús per als Glorieros del Preventori.

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 de promoció. 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. Pagament de les hores treballades per Policies Locals que venen
com a reforç, d'altres poblacions veïnes.

Regal protocol·lari al Sant Jordiet, Director de l'Himne i família dels càrrecs festers.

Gratificació amb el servei d'hostaleria al nombre d'efectius participants en la seguretat de la festa.

La celebració del  Mig Any Fester,  al  parc de la  Glorieta,  en l'organització,  amb la  finalitat  de
millorar  la  seguretat  de  les  persones  en  el  moment  en  què  s'inicien  “les  filaetes”,  implica  la



contractació de serveis de vigilància, així com la retirada d'elements utilitzats per les filaes per a
l'elaboració de la olleta i la contractació de lavabos portàtils.

Així mateix i considerant que tots i cadascun dels treballs que han d'executar-se requereixen de mà
d'obra qualificada, s'inclou el cost a realitzar per personal contractat ja siga a través d'una empresa a
la qual se li puga encarregar aquest tipus de treballs.

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  de  Fons  i  que  vinguen  derivades  de  totes  i  cadascuna  de  les  activitats  que  venen
regulades en cadascun dels punts del conveni entre l'Ajuntament i la ASJ.

PREMIS ARTESANS FESTES

Subvenció  destinada  a  fomentar  la  continuïtat  del  gremi  d'artesans  de  les  Festes  dels  Moros  i
Cristians.

 ROMERIA VERGE DELS LLIRIS

Partida que cobreix 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. Entre aquestes despeses estan aquelles
necessàries 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'avituallament
als  serveis components i d'autobusos, megafonia,  lavabos portàtils,  servei de neteja,  espectacles
pirotècnics, promoció i promoció.

SUBVENCIÓ A l'ARXICONFRADIA VERGE DELS LLIRIS

Subvenció destinada a  sufragar despeses derivades de la  celebració de les  festes en honor a la
Patrona d'Alcoi, l'organització de la qual s'encarrega en gran manera l'Arxiconfraria de la Verge dels
Lliris.

 ACTIVITATS DIVERSES FESTES 

Aquesta partida sufraga les despeses derivades de les següents festivitats anuals, entre altres que
van sorgint al llarg de l'any, i no incloses en altres partides pressupostàries i que tenen el suport per
part de la Regidoria de Festes (per ordre cronològic):

   • Festivitat en honor a Sant Antoni.

  • Jesuset del Miracle. Es col·labora amb l'Associació del Santíssim Xiquet Jesús del Miracle en
despeses derivades dels actes organitzats.

  • Carnestoltes. Acte promogut per l'Ajuntament.



  • Setmana Santa. Es col·labora amb les Confraries encarregades d'organitzar els actes i processons
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. Donant a conéixer la gastronomia i cultura del Poble Andalús del qual procedeix
un elevat número de residents a Alcoi.

  • 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 de campanya en l'esplana del
Cementeri Municipal.

  • Festivitat de Sant Maure. Despeses derivades d'organitzar els actes i cultes al Patró.

  • Col·laboració en qualsevol altre acte, esdeveniment, etc. promogut per associacions o entitats
alcoianes que formen part i/o participen en l'organització de les festes alcoianes.

 SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ JESUSET DEL MIRACLE

Subvenció a l'Associació Jesuset del Miracle que organitza la Festivitat del Jesuset del Miracle, per
a sufragar despeses derivades dels actes organitzats per aquesta com són el concurs literari, la Missa
Cantada i processó.

SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ SANT MAURE

Subvenció en què es col·labora amb l'Associació de Sant Maure que és l'encarregada d'organitzar
els actes i cultes al Sant Patró.

 MOBILIARI / EQUIPAMENT FESTES 

Despeses  derivades  del  manteniment  d'elements  ornamentals  i  edificis  de  la  Festa:  escuts  de
l'enramada,  pintura,  impressió,  bolardos  de  la  “bandeja”,  fundició,  estendards,  banderes  i
banderoles, cavall de Sant Jordiet, i d'obra necessària.

 • Un dels elements que caracteritzen les Festes de Sant Jordi és la seua enramada, que l'any 2015 va
complir 30 anys, i que necessita urgentment d'una important actuació de restauració, tant per motius
estètics com de seguretat, donat 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.

• Necessita també realitzar-se actuacions de millora de l'Ermita de la Font Roja. Des de l'any 1653,
s'han construït  successivament  tres  ermites  on descansa la  imatge la  Verge dels  Lliris,  Patrona
d'Alcoi. La primera pedra de l'actual ermita va ser col·locada el 21 de juny de 1886 inaugurant-se el
14 de juny de 1891.



 GRATIFICACIONS FESTES 

Gratificacions pels serveis especials o extraordinaris realitzats pel personal de Festes.
 
GRATIFICACIONS DIVERSOS DEPARTAMENTS PER A FESTES 

Hores extraordinàries per la realització de treballs relacionats amb la celebració de Festes.
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