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En Josep Candela i Muñoz, Portaveu del Grup Municipal de 
atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporac

L’Ajuntament de Crevillent és un organisme administratiu que ha de vetllar per fer la vida 
més fàcil a les persones i en este sentit crear les disposicions necessàries que donen les 
ferramentes per a estalviar burocràcia i donar cobertura legal al món associatiu local.

En diferents informes de l’Oficina Tècnica Municipal datats el 18 de setembre de 2017, la 
mateixa Arquitecta Municipal fa referència al fet que 
una Ordenanza que regule condiciones excepcionales para las actividades e instalaciones de las 
sedes festeras por lo que la emisión de un informe, respecto al cumplimiento de la normativa 
vigente, se debe asimilar a las limitaciones establecidas..
tramitació d’instal·lació de carpes, un fet que no ha tingut major transcendència perquè ja han 
passat les festes però que haguera pogut provocar un entorpiment per a les comparses o una 
situació de precarietat a l’hora d’assumir 
això que concretem que s’ha d’assumir per part del consistori la creació d’una ordenança i la 
modificació d’aquelles actuals, si escau, per permetre desenvolupar
trets tradicionals que caracteritzen les festes de Moros i Cristians de Crevillent.

La situació actual on no existeix en l’àmbit local una regulació específica per a les 
comparses pot provocar indefensió com que no està establert a les ordenances d’una manera 
particular per a les comparses temes com quina és la llibertat horària o fins on es pot treure partit 
a les cabiles. Bona prova d’això és com cada any alguna comparsa es veu multada per algun 
motiu que té la principal base legal en estar regulada per les san
de convivència o espais públics, quan en altres llocs les “seus festeres” tenen una ordenança 
pròpia que facilita el desenvolupament de la vida festiva dins d’unes dates extraordinàries quan 
tenen lloc les festes patronals. Entenem que amb esta ordenança l’Ajuntament estaria donant 
seguretat legal a estos espais que autoorganitza la gent.

Este tipus d’ordenances ja existeixen a pobles propers com Novelda o Petrer i estableixen 
flexibilitat per donar major llibertat a les ent
amb els veïns que ve explícitament determinat. Considerem una anormalitat que en un poble amb 
una tradició festiva tan arrelada no tinga encara un ordenament propi per a esta temàtica.

Per este motiu proposem que es redacte una ordenança específica per a les seus festives 
com ja tenen altres ciutats per a donar més seguretat a les associacions i donar una eina més 
explicativa a l’hora de demanar permisos a l’Ajuntament. La nova ordenança entenem que ha
de ser participada i consensuada amb l’Associació de Festes de Moros i Cristians “Sant Francesc 
d’Assís”. 

MOCIÓ “Ordenança d’activitats i seus festeres
 

del Grup Municipal de L’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar 
confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 

2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i, si escau, aprovació la següent:

L’Ajuntament de Crevillent és un organisme administratiu que ha de vetllar per fer la vida 
més fàcil a les persones i en este sentit crear les disposicions necessàries que donen les 

stalviar burocràcia i donar cobertura legal al món associatiu local.

En diferents informes de l’Oficina Tècnica Municipal datats el 18 de setembre de 2017, la 
mateixa Arquitecta Municipal fa referència al fet que “El Ayuntamiento de Crevillent no dispone d
una Ordenanza que regule condiciones excepcionales para las actividades e instalaciones de las 
sedes festeras por lo que la emisión de un informe, respecto al cumplimiento de la normativa 
vigente, se debe asimilar a las limitaciones establecidas...” Estos informes apuntaven a la 
tramitació d’instal·lació de carpes, un fet que no ha tingut major transcendència perquè ja han 
passat les festes però que haguera pogut provocar un entorpiment per a les comparses o una 
situació de precarietat a l’hora d’assumir responsabilitats d’haver-se produït algun incident. És per 
això que concretem que s’ha d’assumir per part del consistori la creació d’una ordenança i la 
modificació d’aquelles actuals, si escau, per permetre desenvolupar-se sense riscos tots aquells 

tradicionals que caracteritzen les festes de Moros i Cristians de Crevillent.

La situació actual on no existeix en l’àmbit local una regulació específica per a les 
comparses pot provocar indefensió com que no està establert a les ordenances d’una manera 

rticular per a les comparses temes com quina és la llibertat horària o fins on es pot treure partit 
a les cabiles. Bona prova d’això és com cada any alguna comparsa es veu multada per algun 
motiu que té la principal base legal en estar regulada per les sancions de les ordenances generals 
de convivència o espais públics, quan en altres llocs les “seus festeres” tenen una ordenança 
pròpia que facilita el desenvolupament de la vida festiva dins d’unes dates extraordinàries quan 

Entenem que amb esta ordenança l’Ajuntament estaria donant 
seguretat legal a estos espais que autoorganitza la gent. 

Este tipus d’ordenances ja existeixen a pobles propers com Novelda o Petrer i estableixen 
flexibilitat per donar major llibertat a les entitats festeres, sempre dins d’uns límits de convivència 
amb els veïns que ve explícitament determinat. Considerem una anormalitat que en un poble amb 
una tradició festiva tan arrelada no tinga encara un ordenament propi per a esta temàtica.

proposem que es redacte una ordenança específica per a les seus festives 
com ja tenen altres ciutats per a donar més seguretat a les associacions i donar una eina més 
explicativa a l’hora de demanar permisos a l’Ajuntament. La nova ordenança entenem que ha
de ser participada i consensuada amb l’Associació de Festes de Moros i Cristians “Sant Francesc 
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passat les festes però que haguera pogut provocar un entorpiment per a les comparses o una 

se produït algun incident. És per 
això que concretem que s’ha d’assumir per part del consistori la creació d’una ordenança i la 

se sense riscos tots aquells 
tradicionals que caracteritzen les festes de Moros i Cristians de Crevillent. 

La situació actual on no existeix en l’àmbit local una regulació específica per a les 
comparses pot provocar indefensió com que no està establert a les ordenances d’una manera 

rticular per a les comparses temes com quina és la llibertat horària o fins on es pot treure partit 
a les cabiles. Bona prova d’això és com cada any alguna comparsa es veu multada per algun 

cions de les ordenances generals 
de convivència o espais públics, quan en altres llocs les “seus festeres” tenen una ordenança 
pròpia que facilita el desenvolupament de la vida festiva dins d’unes dates extraordinàries quan 

Entenem que amb esta ordenança l’Ajuntament estaria donant 

Este tipus d’ordenances ja existeixen a pobles propers com Novelda o Petrer i estableixen 
itats festeres, sempre dins d’uns límits de convivència 

amb els veïns que ve explícitament determinat. Considerem una anormalitat que en un poble amb 
una tradició festiva tan arrelada no tinga encara un ordenament propi per a esta temàtica. 

proposem que es redacte una ordenança específica per a les seus festives 
com ja tenen altres ciutats per a donar més seguretat a les associacions i donar una eina més 
explicativa a l’hora de demanar permisos a l’Ajuntament. La nova ordenança entenem que hauria 
de ser participada i consensuada amb l’Associació de Festes de Moros i Cristians “Sant Francesc 
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Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents

1. Iniciar l’expedient que corresponga per a l’aprovació d’una “Ordenança 
seus festeres” 

Vots A FAVOR  16 (PP - PSOE - COMPROMÍS 

ABSTENCIONS  5 (COMPROMÍS)

 Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents

Iniciar l’expedient que corresponga per a l’aprovació d’una “Ordenança 

Crevillent, 

COMPROMÍS - L’ESQUERRA - C’S - NO ADSCRITA

5 (COMPROMÍS) 

 

Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents ACORDS: 

Iniciar l’expedient que corresponga per a l’aprovació d’una “Ordenança d’activitats i 

 

Crevillent, 24 d’octubre de 2017 

 

NO ADSCRITA)  

 


