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III MOSTRA DE TEATRE ESCOLAR D'ALCOI 

Una de les funcions que té atribuïdes la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament d'Alcoi és donar
suport a les activitats educatives i culturals. És per això que, amb la finalitat de promoure l'afició al
teatre i  fomentar el desenrotllament artístic i  creatiu dels xiquets, xiquetes i jóvens, s'invita els
escolars d'Alcoi a participar en la II Mostra de Teatre Escolar d'Alcoi.

BASES

1. Objecte

L'objecte  de  la  convocatòria  és  sufragar  les  despeses  ocasionades  amb  motiu  de  les
representacions de les obres de teatre presentades pels centres educatius.

2. Finalitat

 Donar a conéixer les potencialitats educatives del teatre.

 Promoure l'intercanvi d'experiències entre professorat i alumnat interessats en activitats
teatrals.

 Promoure activitats teatrals no professionals. 

 Donar suport a la tasca i creativitat d'aquestos grups. 

 Difondre les propostes escèniques dels  membres de la  comunitat  educativa d'Alcoi,  a
través de la seua participació en la II Mostra de Teatre Escolar d'Alcoi.

        

3. Participants i beneficiaris

Podran  participar  en  esta  convocatòria  tots  els  centres  escolars  d'Educació  Infantil,  Primària,
Secundària, Educació Especial i Formació Professional de la ciutat d'Alcoi que ho sol·liciten, amb
la classificació següent:

Categories dels grups teatrals per edats/cursos:

o Infantil i primer cicle de Primària (3 a 7 anys)
o Segon i tercer cicle de Primària (7 a 12 anys)
o Secundària/ Batxiller/ FP (12 a 18 anys)

La  sol·licitud  de  participació  s'haurà  de  presentar  pel  titular  i  representant  legal  del  centre
educatiu.

Els  centres  educatius  participants  seran  els  beneficiaris  de  la  quantia  de  la  subvenció  de
l'Ajuntament d'Alcoi per a cada obra de teatre.
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4. Bases reguladores i normativa aplicable

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE de 18 de novembre de 2003);
l'Ordenança Municipal de Subvencions de l'Ajuntament d'Alcoi, l'última modificació de la qual  va
ser aprovada en la sessió plenària del 24 de novembre de 2014 i publicada íntegrament en el
Butlletí Oficial de la Província d ’Alacant � número 20, de data 30 de gener de 2015; així com estes
Bases de convocatòria.

D'acord amb l'article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, les
bases reguladores de les subvencions s'hauran d'aprovar en el marc de les Bases d'Execució del
Pressupost, en el cas de l'Ajuntament d'Alcoi, a través de l'Ordenança General Reguladora de la
concessió de subvencions.

5. Crèdit pressupostari 

La dotació pressupostària  adscrita al pagament de les despeses de les obres de teatre escolar
aniran  a  càrrec  de  la  partida  pressupostària  del  pressupost  municipal  prorrogat  de  2019
06244.32680.48900 «Subvencions Educació», dotada amb un crèdit de 25.000 €. S'ha tramitat RC
núm. 920190001348 per la quantia de 6.900,00 €.

La quantia total màxima a subvencionar per obra de teatre serà de 300,00 €.

No s'establixen criteris especials de valoració de les sol·licituds, atés que se subvencionarà la
despesa pel màxim establert.

6. Justificació

Es pagarà la quantitat que justifiquen els col·legis participants amb la presentació de factures i/o
tiquets legals a nom de cada col·legi. El termini de justificació serà de tres mesos a partir de la
finalització de l'activitat i, en tot cas, amb data límit 12 de juliol de 2019. Es presentarà al registre
general de l’Ajuntament d’Alcoi.

7. Pagament

El  pagament  es  realitzarà  a  cada  centre  educatiu  una  vegada  hagen  justificat  les  despeses
corresponents a cada obra.

8.  La  concessió  de  les  subvencions  s'efectua  per  mitjà  de  règim  de  concurrència
competitiva.

9. Òrgan competent per a la instrucció i resolució del procediment
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El  Departament  d'Educació  rebrà  les  sol·licituds  de  participació  dels  centres  educatius  i
comprovarà que posseïxen els requisits segons aquestes bases.

A la vista de tots els grups participants i justificants de despeses presentats, el regidor d'Educació,
presentarà proposta de resolució a la Junta de Govern Local, la qual és l'órgan competent per a
resoldre. Esta resolució posa fi a la via administrativa.

10. Presentació de sol·licituds per a les inscripcions i documentació

Les inscripcions es faran a través d'una fitxa, que s'adjunta a les bases, la qual s'haurà d'omplir
pel titular del centre educatiu i presentar en les oficines del  Registre Municipal de l'Ajuntament
d'Alcoi, en un termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la seua publicació de l'extracte d'esta
convocatòria en el BOP d'Alacant, a més, s'haurà d'adjuntar la documentació següent, en cas que
no obre en els Serveis Econòmics d’aquest Ajuntament o hagen modificat alguna dada:

-Còpia del CIF del titular del centre educatiu
-Fitxa  de  manteniment  de  tercers  original  actualitzada,  amb  les  dades  del  titular  del  centre
educatiu, que haurà de coincidir amb el titular del compte bancari.           

11. Llocs i dates de realització de l'activitat

La Mostra tindrà lloc a Alcoi,  al  Teatre Principal,  al  Centre Cultural  Mario Silvestre i  al  Teatre
Salesians, del 8 a l’11 d'abril de 2019.

L'acte de cloenda serà el dia 12 d'abril al Teatre Calderón.

Els grups participants, si prèviament ho sol·liciten, tindran la possibilitat d'assajar al lloc on hagen
de representar. Els assajos seran de l’1 al 5 d'abril i s'assignarà dia i hora.

Els centres participants hauran d'acceptar el lloc, dia i hora que  determine l'organització per a
posar en escena la seua funció. De la mateixa manera, hauran d'acatar l'ordre d'actuació que els
corresponga en la programació. Per a dur a terme la programació, es formarà una comissió de
treball de membres de la Regidoria d'Educació i de la Regidoria de Cultura.

Les obres es representaran dues vegades el mateix dia assignat:
 Representació matinal: assistència escolar
 Representació de vesprada: oberta al públic en general

Acte de cloenda i lliurament de trofeus:
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En l'acte de cloenda es lliurarà a tots els participants un trofeu com a reconeixement per la seua
participació, ja que no es tracta d'un concurs.

12. Acceptació de les bases

La inscripció implica l'acceptació d'aquestes bases, així com la resolució per part de l'organització
de qualsevol supòsit no previst en estes bases.

13. Informació i publicació

Es publicarà l'extracte d'aquesta convocatòria en el Butlletí Provincial de la Província d'Alacant.

Alcoi, 12 de febrer de 2019

                                                                  


