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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO MURO DE ALCOY 

11513     EXTRACTE DE LA RESOLUCIÓ 2021-1543 DE 23 DE NOVEMBRE DE 2021 DE L'ALCALDIA PER LA 

QUAL ES CONVOCA EL XXVII CONCURS DE BETLEMS, ANUALITAT 2021. 

 

EXTRACTE DE LA RESOLUCIÓ 2021-1543 DE 23 DE NOVEMBRE DE 2021 DE 
L'ALCALDIA PER LA QUAL ES CONVOCA EL XXVII CONCURS DE BETLEMS, 
ANUALITAT 2021. 

BDNS(Identif.):596632 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/596632) 

Primer. Beneficiaris: 

1.- Podran prendre part en aquest concurs tots els artistes que ho desitgen, sempre 
que siguen residents a Muro, Setla, Benàmer, l'Alquerieta de Jordà o Turballos. 

2.- Seran obligacions del beneficiari: 

a) Complir l'objectiu i realitzar l'activitat objecte de finançament per l'Ajuntament. 

b) Justificar davant de l'Ajuntament el compliment dels requisits i condicions per a ser-
ne beneficiari. 

c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, per part de l'Ajuntament, i aportar tota 
la informació que els siga requerida. 

Segon. Objecte: 

Els premis regulats en la present convocatòria tindran com a finalitat la promoció de la 
cultura dels betlems. 

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. 
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Quart. Quantia: 

Hi haurà 2 categories, segons la grandària del betlem, i s'atorgaran 3 premis per 
categoria. 

Els premis seran els següents: 

1.3 premis en la primera categoria, per import de cent vint (120,00 €) per al primer 
premi, setanta euros (70,00 €) per al segon premi i de trenta-cinc euros (35,00 €) per al 
tercer premi. 

2.3 premis en la segona categoria, per import de cent vint (120,00 €) per al primer 
premi, setanta euros (70,00 €) per al segon premi i de trenta-cinc euros (35,00 €) per al 
tercer premi. 

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

Les sol·licituds de participació es presentaran en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament 
de Muro, o per qualsevol de les vies admeses en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
S'aportaran els documents següents: 

- Sol·licitud d'inscripció degudament emplenada segons model que figura com a Annex 
I a les presents bases. 

- 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 II a les 
presents bases. 

El termini d'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 10 de 
desembre de 2021 a les 14.00 hores. 

MURO DE ALCOY, 24-11-2021 

L'alcalde: Gabriel Tomás Salvador. 
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