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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO MURO DE ALCOY 

898       EXTRACTE DE LA RESOLUCIÓ 2017-0042 DE 20 DE GENER DE 2017 DE L'ALCALDIA PER LA QUE 

S'ACORDA LA CONVOCATÒRIA I LES BASES CONCURS DEL VII CONCURS DE SAINET O COMÈDIA 

D'AMBIENT FESTER MURER 2017 

 

BDNS(Identif.): 330424 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el 
text complet de la qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 

  

Primer. Beneficiaris: 

Es pot presentar a aquest concurs qualsevol persona física (major de 16 anys) i/o 
jurídica (grups i companyies de teatre i associacions culturals relacionades amb el món 
teatral). 

Cada participant hi podrà presentar un màxim de dues obres, tot i que només una 
podrà ser guardonada. 

  

Segon. Objecte: 

El premi regulat en la present convocatòria tindrà com a finalitat la promoció de la 
tradició dels sainets festers. 

  

Tercer. Bases reguladores: 

Ordenança general de subvencions d'aquest Ajuntament, aprovada en sessió plenària 
celebrada en data 19 de gener de 2006 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província 
d’Alacant número 87, de data 15 d'abril de 2006. 

  

 



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 20 de 30/01/2017  

  
 

Pág. 2 898 / 2017 

Quart. Quantia: 

Hi haurà 1 premi dotat amb 900 €. 

Cinqué. Forma i termini de presentació de sol·licituts: 

Les sol·licituds per a poder participar en el premi regulat en la present convocatòria es 
presentaran al Registre General de l'Ajuntament de Muro, dirigides al Departament de 
Cultura, i hauran de complir els requisits següents: 

Les obres no hauran d’estar signades ni presentar-hi cap signe que n’identifique l’autor 
o autora. Portaran en la coberta el títol i un lema juntament amb la llegenda de “V 
Concurs de Sainet Fester”. Acompanyarà al text un sobre tancat (plica), en l’exterior 
del qual figuraran el títol de l'obra, el lema i la llegenda abans esmentada i que dins 
contindrà còpia compulsada d’un document oficial d'identitat que com a tal l’acredite 
(passaport, document nacional d'identitat, targeta de residència…), i el número de 
telèfon de l’autor/a i altres dades com l’adreça. En el cas que el participant fóra una 
persona jurídica, hi aportarà còpia compulsada del CIF juntament amb les dades d’un 
representant d’aquesta on figurarà el telèfon i l’adreça. També declaració jurada de 
l'autor que l’obra és inèdita 

Els originals es remetran en suport digital (CD-Rom, CD-R i CD-RW, llapis USB...) 
juntament amb tres còpies impreses en paper a l’Ajuntament de Muro, Placeta Molina, 
4- 03830 Muro i/o per qualsevol de les vies admeses en la Llei 39/2015, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Les obres presentades al certamen seran inèdites i no hauran d’haver estat premiades 
ni mencionades abans en cap certamen teatral. A més, l’obra no haurà d’haver estat 
estrenada en règim comercial ni haver rebut un altre premi o accèssit, ja siga amb 
anterioritat a la presentació, durant el procés de selecció o fins al moment de la 
resolució del jurat. No s’admetran a concurs obres que siguen traduccions, 
adaptacions o refoses d’altres textos literaris, siguen o no de comèdia. 

A més, hauran de presentar declaració jurada de trobar-se al corrent en el compliment 
de les seues obligacions tributàries i amb la seguretat social segons el model que 
figura com a Annex I a aquesta convocatòria. 

El termini de inscripció començarà a comptar des de la publicació de l'extracte de la 
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d’'Alacant i finalitzarà el 26 de maig 
de 2017 a les 14.00 hores, i s’hi considerarà la data del mata-segells, si s'escau. 

Muro de Alcoi, 26-01-2017 

L'alcalde: Francesc Ramon Valls Pascual. 
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