
 

XXVIII CONCURS DE BETLEMS 2022

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

En el marc de les competències que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases del règim local, aquest Ajuntament té la voluntat de promoure la cultura.

BASE PRIMERA.- Objecte
1-. El premi regulat en la present convocatòria tindrà com a finalitat la promoció de la
cultura dels Betlems.

2-. La concessió del premi, i la seua gestió pels beneficiaris es realitzarà d'acord amb
els principis següents: 
• Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació. 
• Eficàcia en el compliment dels objectius. 
• Eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.

BASE SEGONA.- Finançament 
Els  premis  que  s'atorguen  es  finançaran  amb  càrrec  a  l'aplicació  pressupostària
33400.48101 del pressupost de 2022 de l'Ajuntament de Muro de Alcoy per import de
600,00 euros.

BASE TERCERA.- Quantia dels premis concedits. 
Hi  haurà  2  categories  segons la  grandària  del  betlem i  es  donaran  3  premis  per
categoria. 

Els premis seran els següents: 150 € per al primer premi de cada categoria; 90 € per al
segon premi de cada categoria; i 60 € per al tercer premi de cada categoria.

BASE QUARTA.- Beneficiaris 
1.-  Podran  prendre  part  en  aquest  concurs  tots  aquells  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 beneficiari.
c) Sotmetre's  a  les  actuacions  de  comprovació,  per  part  de  l'Ajuntament,  i

aportar tota la informació que els siga requerida. 

BASE CINQUENA.- Sol·licituds. 
Les inscripcions per a poder participar en el  premi regulat en les presents bases es
presentaran al Registre General de l'Ajuntament de Muro, dirigides al Departament de
Cultura, i hauran de complir els requisits següents:
Per a inscriure’s, cada concursant trametrà la fitxa d’inscripció ben emplenada segons
model que figura com a Annex I.
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 II a aquesta convocatòria.
Els betlems podran estar instal·lats als domicilis particulars, col·legis, seus d’entitats,
etc.
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Està prohibit utilitzar molsa i altres espècies protegides en els betlems. 
La visita qualificadora del jurat serà el  13 de desembre de vesprada. En cas de no
trobar-se a casa en el moment de la visita, quedarà desqualificat del concurs.

BASE SISENA.- Publicitat 
Es  publicarà  un  extracte  de  la  present  convocatòria  en  el  BOP  de  la  província
d'Alacant, complint el que estableix l'art. 17.3 b i el 20.8 a) de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, que quedaran exposades íntegrament en la Base
Nacional de Subvencions.

La  proposta  de  resolució  provisional  del  premis  concedits  serà  notificada  als
interessats mitjançant publicació en el tauler d'anuncis i pàgina web de l'Ajuntament.

Així mateix, serà objecte de publicació en la Base Nacional de Subvencions la relació
de  premis  concedits.  La  resolució  de  concessió  dels  premis  concedits  també  es
notificarà als interessats de manera individualitzada. 

BASE SETENA.- Criteris de baremació 
Els  treballs  es  valoraran  tenint  en  compte  els  criteris  següents:
1. Qualitat tècnica i artística (fins a un màxim de 40 punts)
2. Originalitat i creativitat en elements o perspectives (fins a un màxim de 30 punts)
3. Expressivitat i capacitat simbòlica i impacte visual (fins a un màxim de 30 punts)

Si  la qualitat  no és suficient  segons els membres de la  comissió de valoració,  els
premis podran quedar deserts.

BASE HUITENA.- Procediment de concessió 
El procediment de concessió serà en règim de concurrència competitiva, i s'ajustarà al
que preveuen les presents bases.

A) Presentació de sol·licituds 
1. 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 12 de
desembre de 2022 a les 14.00 hores. 

2.  Es  presentaran  al  Registre  General  de  l'Ajuntament  de  Muro,  dirigides  al
Departament  de  Cultura  i  s'hi  adjuntarà,  necessàriament,  la  documentació
assenyalada en la BASE CINQUENA.

B) Tramitació i instrucció 
1. Rebudes les inscripcions, es remetran al Departament de Cultura. Els betlems,

sempre  que  s'adeqüen  a  les  presents  bases  i  reunisquen  la  documentació
exigida,  seran  objecte  de  baremació  d'acord  amb  el  que  disposa  la  BASE
HUITENA. En el supòsit que la sol·licitud no reunisca els requisits exigits, l'òrgan
instructor requerirà la seua esmena, de conformitat amb el que disposa la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques. Si el
requeriment no fóra atés se'ls tindrà per desistits de la seua sol·licitud.

2. Per a l'estudi i valoració dels betlems es constituirà una Comissió d'Avaluació, la
comesa  de  la  qual  serà  l'elaboració  d'un  informe,  que  s'elevarà  a  l'òrgan
instructor. Per a l'elaboració del dit informe s'utilitzaran els barems previstos en la
Base  SETENA,  i  l'òrgan  instructor,  en  tot  moment,  d'acord  amb  els  criteris
establits  en les presents bases,  podrà demanar  tots  els  informes que estime

Ajuntament de Muro de Alcoy

Placeta Molina, 4, Muro de Alcoy. 03830 Alacant. Tel. 965530557. Fax: 965531769



 

necessaris. 
3.  Una  vegada  emés  l'informe  de  valoració  corresponent,  l'òrgan  instructor

formularà la proposta de resolució provisional, degudament motivada, que haurà
de notificar-se als interessats en la forma que establisca la convocatòria, i  es
concedirà un termini de 10 dies per a presentar al·legacions.

Es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figuren en procediment ni siguen
tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes pels
interessats. En aquest cas, la proposta de resolució formulada tindrà el caràcter
de definitiva. 

Examinades les al·legacions adduïdes, si s'escau, pels interessats, es formularà la
proposta de resolució definitiva, que haurà d'expressar el sol·licitant o la relació
de sol·licitants per als quals es proposa la concessió del premi, i la seua quantia,
especificant la seua avaluació i els criteris de valoració seguits per a efectuar-la.

L'expedient de concessió del premi contindrà l'informe de l'òrgan instructor en què
conste que de la informació que es troba en el seu poder es desprén que els
beneficiaris  compleixen  tots  els  requisits  necessaris  per  a  accedir-hi  i  que
compleixen la finalitat de la convocatòria.

4. La proposta de resolució definitiva es notificarà als interessats que hagen sigut
proposats com a beneficiaris en la fase d'instrucció, perquè en el termini de deu
dies comuniquen la seua acceptació.

5. Les propostes de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a favor del
beneficiari proposat, davant de l'Administració, mentre no se li  haja notificat la
resolució de concessió.

6. Una vegada aprovada la  proposta  de  resolució  definitiva,  l'òrgan  competent
resoldrà el procediment.

C) Resolució
La resolució haurà de ser motivada, i hauran de quedar acreditats en el procediment,

en tot cas, els fonaments de la resolució que s'adopte.
La  resolució,  a  més  de  contindre  el  sol·licitant  o  relació  de  sol·licitants  a  qui  es

concedeix  el  premi,  farà  constar,  si  és  procedent,  de  manera  expressa,  la
desestimació de la resta de les sol·licituds, amb indicació que posa fi a la via
administrativa,  i  que  es  podran  interposar  els  recursos   previstos  en  la  Llei
39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques. 

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir
dos mesos comptats a partir de l'endemà a aquell en què finalitze el termini de
presentació de sol·licituds. 

El  venciment  del  termini  màxim  sense  haver-se  notificat  la  resolució  legitima  els
interessats per a entendre desestimada per silenci administratiu la concessió del
premi. 

D)  Òrgans competents.
En  la  instrucció,  informació  i  proposta,  i  resolució  actuaran  la  tècnica  lingüista-
promotora cultural com a instructora del procediment, com a òrgan d'estudi i valoració
de  les  sol·licituds  la  Comissió  d'Avaluació  i  com  a  òrgan  de  resolució,  l'alcalde-
president. 

La Comissió d'Avaluació estarà integrada: 

-Presidenta:
La regidora de Cultura.
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-Vocals:
Dos especialistes artístics.
Un representant de l'església, 
Un representant de l'associació de Reis.

-Secretari:
Hi actuarà com a secretària de la Comissió d'Avaluació la tècnica lingüista-promotora
cultural.

BASE NOVENA.- Forma de pagament.
Una  vegada  concedit  el  premi  en  els  termes de les  presents  bases,  l'Ajuntament
procedirà a un pagament únic del 100% de l'import concedit. 

BASE DESENA.- Reintegrament dels premis.
El reintegrament del premi es produirà en els casos següents: 

a) Obtenció del premi falsejant les condicions requerides per a això o ocultant
aquelles que ho hagueren impedit. 
b)  Incompliment total  o parcial  de l'objectiu,  de l'activitat,  del  projecte o la  no-
adopció del comportament que fonamenten la seua concessió.

ANNEX I
INSCRIPCIÓ

BETLEM INSCRIT PER______________________________________

Carrer_______________________núm._____Tel.________________

Població________________________

INSCRIPCIÓ NÚMERO______________ (a emplenar per l’Ajuntament)

______________, _____ de _____________de 2022

Signatura      

ANNEX II
DECLARACIÓ RESPONSABLE

Sr./Sra.___________________________________________,  amb DNI___________,
declare sota la  meua responsabilitat  trobar-me al  corrent  en el  compliment  de  les
meues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.

_________________, ___ de ___________ de 2022

Signatura» 
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