
 

 

 

 

CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE MICROTEATRE AMATEUR A L’AIRE 
LLIURE “LLAMBORDA”, EN EL MARC DE LES BASES REGULADORES 
ESPECÍFIQUES PER LA CONCESSIÓ DE PREMIS COM A RESULTAT DE 

CONCURSOS ORGANITZATS PER L'AJUNTAMENT. 

 
Primer.- Objectiu de la convocatòria  
 
La regidoria de cultura de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar organitza un concurs 
de microteatre a l’aire lliure en la que es representaran diferents espectacles 
teatrals de curta durada a diferents espais del municipi de Vilobí d’Onyar el 
diumenge 7 de maig de 2023 
 
Aquest projecte neix amb l’ànim de promoure l’interès vers les arts escèniques 
a la població jove i adulta del municipi i, especialment, en tot allò relacionat 
amb el món de la interpretació i escriptura de guions teatrals per a peces de 
microteatre. Aquest format permet que el públic estigui molt a prop dels actors i 
les actrius generant, així, una forta relació entre públic i artista. 
 
Que les propostes teatrals siguin de curta durada permet gaudir de diferents 
obres, autors/es i gèneres en una mateixa diada, provocant diverses 
sensacions i estats d’ànim contraposats. El públic realitza un circuit per 
diferents espais que, habitualment, no són destinats a fer-hi teatre. Per tant, els 
espais poden no disposar d'escenari, ni butaques, ni efectes de llum 
sofisticats. Un decorat auster adequat a cada escena, i en algunes ocasions 
una peça musical de fons, és l'únic complement per actors i actrius, i la seva 
actuació. 
 
 
Segon.- Principis 
 
L’atorgament d’aquests premis per part de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar 
s’exerceix en l’àmbit de les seves competències de foment en l’àmbit de la 
cultura i l’educació, i de conformitat amb els principis de publicitat, objectivitat, 
lliure concurrència i igualtat, i amb adequació a la legalitat pressupostària. El 
procediment per a la concessió d’aquests premis serà el de concurrència 
competitiva 
 



 

 

 

 

 
Tercer.- Requisits per participar  
 
Podrà participar qualsevol grup de teatre que els seus components, incloent la 
direcció, siguin amateurs. Totes les persones hauran de ser majors de 16 anys. 
Els menors de 18 hauran de presentar l’autorització dels pares o tutors legals. 
Es pot participar individualment o de forma col·lectiva. Si la proposta és 
col·lectiva, s’haurà de nomenar un representant. 
 
Cada participant podrà optar a un màxim de dues propostes, una per a cada 
categoria: 

• Categoria A) Teatre fix 
• Categoria B) Teatre itinerant. 

 
Així mateix els participants hauran de complir els requisits fixats a la llei 
38/2003, general de subvencions, article 13. 
 
 
Quart.- Bases reguladores 
 
Bases Reguladores Específiques per a la concessió de premis com a resultat 
de concursos organitzats per l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, aprovades pel Ple 
de data 25 de novembre de 2021 i publicades al Butlletí Oficial de la Província 
núm. 232 de data 3 de desembre de 2021.  
 
 
Cinquè.- Format de les propostes 
 

a. L’obra presentada pot ser original i inèdita, de creació pròpia de 
l’autor/s que la presenten o una dramatúrgia ja estrenada. 

 
En cas que l’espectacle contingui drets d’autor, caldrà acreditar-ne la 
seva autoria i la seva cessió explícita per part de l’autor o autors. 

 
b. Condicions tècniques de l’obra: 

 
La durada mínima de l’obra ha de ser de 15 minuts i la durada màxima 
de 25 minuts. 



 

 

 

 

 
L’escenografia, mobiliari, microfonia, il·luminació, etc., serà a càrrec de 
les persones o grup actuant. 
 
Per als grups de la Categoria A, que actuïn al matí, l’escenari (de 10 m. 
d’ample per 6 m. de fons amb cortina negra com a fons d’escenari) 
estarà a la seva disposició a partir de les 8 del matí. Els grups hauran de 
portar el seu tècnic de llum i so. Per a la Categoria A, els escenaris 
disposaran d’equip de so enfocat al públic i taula de so per connectar-hi, 
si és el cas, la música i la microfonia de l’obra. 
 
Per a la Categoria B, al ser un espectacle itinerant, tot el referent a 
equip, escenografia, materials,... anirà a càrrec de les persones o grup 
actuant. 
 
c. Inscripció i iddentificació: 

 
Per a fer la identificació cal crear dos documents. 
 
El primer document cal titular-lo amb el nom del concurs i, tot seguit, el 
pseudònim que hagueu escollit (veure exemple): 
“CONCURS DE MICROTEATRE AMATEUR A L’AIRE LLIURE 
“LLAMBORDA” VILOBÍ D’ONYAR 2023” + “pseudònim”. 
 
El contingut d’aquest primer document ha de ser: 

• Pseudònim 
• Títol de l’obra 
• Nom del grup/persona 

 
El segon document és la fitxa d’inscripció que s’adjunta en aquesta 
convocatòria. 

 
 
Sisè:- Premi  
 
El premi consistirà en: 
 

• 250€ a cada un dels grups seleccionats sempre que hagin pogut portar 



 

 

 

 

a terme la seva actuació el dia del concurs. 
• 800€ a la millor obra de teatre fix (Categoria A). 
• 800€ a la millor obra de teatre itinerant (Categoria B). 

 
Els premis a la millor obra de la Categoria A i de la Categoria B s’atorgarà a 
aquella obra que hagi obtingut més punts. 
 
En cas d’empat l’import dels premis es repartirà a parts iguals entre els 
guanyadors. 
 
Sobre aquests imports s’aplicaran les retencions que pertoquin d’acord amb la 
Normativa Tributària. 
 
Les despeses d’aquest premi aniran a càrrec de l’aplicació xxxxxxx del 
pressupost  municipal vigent per un import total de xxxxxxxxx€ 
 
 
Setè.- Termini de presentació dels treballs 

 
El termini d’inscripció és del 6 de febrer al 19 de març (ambdós inclosos) de 
2023 mitjançant l’adreça de correu electrònic especificada a la fitxa d’inscripció. 
 
 
Vuitè.- Selecció de les obres a representar 
 
La Comissió Seleccionadora proposarà els 10 grups que podran participar en 
aquest concurs (5 per a la categoria A i 5 per a la categoria B). Els criteris per 
fer aquesta selecció seran els mateixos que tindrà en compte el jurat per 
determinar els grups guanyadors. 
 
Els grups seleccionats seran informats directament a tal efecte entre el 27 i 30 
de març de 2023 (Els resultats de la selecció també es publicaran al web 
municipal: www.vilobidonyar.cat). Cada grup seleccionat haurà de confirmar 
la seva participació al concurs, com a màxim, el dia 6 d’abril a través de 
correu electrònic: concursllamborda@vilobidonyar.cat. El fet de no avisar 
s’entendrà que no volen participar al concurs i es seleccionarà un nou grup. 
 
Cada grup participant haurà d’ingressar, per transferència bancària, 100€ a 



 

 

 

 

l’organització, a mode de fiança, que els seran retornats, per transferència 
bancària al número de compte que s’indiqui en el full d’inscripció, en els 
següents tres dies hàbils després del concurs. Si per qualsevol causa el Grup 
no es presenta o no posa en escena la seva obra perdrà el dret de retorn de 
fiança. 
 
Als grups seleccionats se’ls comunicarà, com a màxim el 17 d’abril de 2023, 
l’horari i lloc d’actuació. 
 
Les representacions tindran lloc, en diferents punts del municipi de Vilobí 
d’Onyar, el diumenge 7 de maig de 2023. 
 
La Comissió Seleccionadora podrà decidir que no es representen aquelles 
propostes que no compleixin la totalitat de les bases o bé que consideri que no 
tenen prou qualitat artística. 
 
El jurat que decidirà els grups guanyadors estarà format per: 
- Tres persones de relleu en l’àmbit de les arts escèniques. 
- El tècnic de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, que 
actuarà com a secretari/a del jurat. 
 
El jurat serà nomenat per Decret de l’Alcaldia 
 
El jurat tindrà un caràcter totalment tècnic i actuarà amb total imparcialitat 
i objectivitat, i estarà sotmès a les causes d’abstenció previstes a l’article 23 de 
la Llei  40/2015 d’1 d’octubre del règim jurídic del sector públic.  
 
Els criteris de valoració seran: 
 
Categoria A 

• INTERPRETACIÓ 
• RITME DE L’OBRA 
• MÚSICA (SI N’HI HA) 
• CANT (SI N’HI HA) 
• VESTUARI 
• COREOGRAFIES 
• CONEXIÓ AMB EL PÚBLIC 



 

 

 

 

 

Categoria B 

• INTERPRETACIÓ 
• MÚSICA 
• INSTRUMENTS 
• CANT (SI N’HI HA) 
• COREOGRAFIES 
• CONTINGUT MISSATGE 
• VESTUARI 
• CONEXIÓ AMB EL PÚBLIC 
• DINAMISME  

 
El jurat podrà declarar qualsevol premi desert. El vot serà secret. El veredicte 
del jurat serà inapel·lable i es farà públic a les 19.30h del mateix dia 7 de maig 
de 2023 al pati del Teatre Can Sagrera. Tot seguit, es farà el lliurament de 
premis just abans del Sopar de Cloenda. La participació comporta la total 
acceptació d’aquestes bases. 
 
 
Novè.- Acceptació de les bases 
 
Els participants accepten les bases pel fet de participar-hi. L’incompliment 
d’alguna de les bases comportarà la desqualificació de l’espectacle. 
 
La interpretació de les bases correspon al Regidor de Cultura, si bé per a 
qüestiones relacionades amb les obres, la seva representació i el veredicte, es 
podrà consultar al jurat de forma prèvia. 
 
L’Organització es reserva el dret de resoldre qualsevol imprevist no contemplat 
en aquestes Bases. 
 
 
Desè.- Termini, forma de pagament i justificació del compliment de la 
finalitat per a la qual es concedeixen els premis:  
 
El pagament de cadascun dels premis es farà efectiu 30 dies després de la 



 

 

 

 

realització del concurs per transferència bancària al número de compte que 
s’indiqui en el full d’inscripció de cada grup. 
 
 
Onzè.- Protecció de dades 
 
Drets d’imatge: 
Els vídeos i fotografies relatives al concurs passaran a formar part de l’arxiu 
audiovisual de l’Ajuntament i podran ser utilitzades per a publicacions promocionals del 
municipi; mai amb finalitats lucratives. L’organització es reserva el dret d’editar els 
documents per a la seva publicació. No es tornaran els documents, pel que s’aconsella 
presentar còpies o duplicats. 

En el cas que figuren persones diferents a la que presenta la fotografia serà obligació 
de l’autor haver obtingut el seu consentiment explícit per figurar-hi havent-la informat 
prèviament de les finalitats pròpies del concurs.  

 
Protecció de dades: 
S’informa que les dades personals de les persones participants i, si escau, dels 
seus representants legals, seran tractades per l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar 
(Responsable del tractament) amb finalitats d’organització del concurs, 
resolució del concurs i atorgament de premis. Les dades es tracten en base al 
consentiment i missió d’interès públic. Les dades dels guanyadors es faran 
públiques amb finalitat informatives del concurs. Es poden exercir els drets 
d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i sol·licitud de la limitació 
del tractament adreçant-se directament a l’Ajuntament. Es pot consultar 
informació addicional sobre el tractament de dades i sobre l’exercici de drets a 
www.vilobidonyar.cat. 

 


