
  
CONVOCATÒRIA 2020 

 
BECA “CIUTAT DE VIC”A LA CREACIÓ ARTÍSTICA DE L’AJUNTAMENT DE VIC 

 
 
 
1. Bases reguladores 

 
La Beca “Ciutat de Vic” a la Creació artística es regula per les Bases aprovades per Decret 
en data 02 de desembre de 2020, i publicades en el BOP de Barcelona el 10 de desembre 
de 2020.  Enllaç: https://bop.diba.cat/temp/12_022020019721.pdf 

 
 
2. Objecte de la convocatòria 

 
L’objecte d’aquesta convocatòria és iniciar el procés d’adjudicació de la Beca “Ciutat de Vic” 
a la Creació artística en la seva desena convocatòria (any 2020), destinada a fomentar la 
creació artística, en els camps del teatre, la dansa, el circ, la música, la literatura, les arts 
visuals, les audiovisuals, els videojocs i multimèdia i la cultura popular i tradicional. 
 
Per creació, s’haurà d’entendre les actuacions en fases de recerca, conceptualització, 
gestació i desenvolupament previ a la producció.  
 
La Beca “Ciutat de Vic” a la Creació artística es dirigeix a creadors/creadores, tant 
professionals com emergents, que vulguin desenvolupar un projecte amb clara finalitat 
artística. 
 
 

3. Persones beneficiaries i requisits 
 
Poden sol·licitar la Beca “Ciutat de Vic” a la Creació artística les persones físiques o 
jurídiques, i agrupacions de persones físiques o jurídiques, que treballin en els camps del 
teatre, la dansa, el circ, la música, la literatura, les arts visuals, les audiovisuals, els videojocs 
i multimèdia i la cultura popular i tradicional, i que compleixin les condicions d’accés als 
ajuts establertes als punts 5 i 6 de les Bases reguladores d’aquesta subvenció. 
 
 

4. Termini d’execució i justificació  
 
El termini per l’execució dels projectes serà de sis (6) mesos, a comptar des de la data de 
concessió de la beca. El termini per a la presentació de la justificació serà d’un (1) mes, a 
partir de la finalització del període previst per a l’execució del projecte. 

 
 

5. Quantia i dotació econòmica 
 
La dotació econòmica de la Beca “Ciutat de Vic” a la Creació artística és de 6.000€, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 23 334 480020 – Beca Ciutat de Vic, del pressupost 
municipal per a l’exercici 2020. 
 
 

https://bop.diba.cat/temp/12_022020019721.pdf


6. Procediment de concessió 
 
La concessió de Beca “Ciutat de Vic” a la Creació artística s’efectuarà en règim de 
concurrència competitiva i atenent als principis de publicitat, transparència, objectivitat, 
igualtat i no discriminació. 

  
 
7. Forma de presentació i documentació 

 
Les persones interessades han de formalitzar la sol·licitud de forma presencial o telemàtica, 
mitjançant el tràmit específic que es troba a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Vic. 

Alternativament, es pot trametre la sol·licitud per qualsevol dels mitjans que estableix 
l'article 16.4 del la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú́ de les 
Administracions Públiques.  

La forma de presentació i documentació és la que s’estableix en els punts 10 i 11 de les 
Bases reguladores de la Beca “Ciutat de Vic” a la Creació artística. 

 
 

8. Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini per a la presentació de sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació de l’anunci 
de convocatòria al BOP de Barcelona i finalitza 20 dies hàbils després. 

 
 

9. Criteris de valoració 
 

La beca s’atorgarà a la persona o persones sol·licitants que obtinguin la millor valoració un 

cop aplicats els criteris determinats al punt 12 de les Bases reguladores, i que són:  

a. Interès de la temàtica (1 punts) 

b. Valor artístic i professional del projecte (1 punts) 

c. El caràcter innovador, l’originalitat del plantejament i la recerca de nous 

llenguatges en el projecte presentat. (1 punts) 

d. Relació i interès del projecte artístic per la ciutat de Vic (2 punts) 

e. La relació entre agents artístics i culturals del mateix sector o de diferents sectors 

de la ciutat de Vic (2 punts) 

f. Viabilitat de realització, en funció del termini i pressupost, valorant l’aportació 

d’altres recursos públics i/o privats (1 punts) 

g. Viabilitat tècnica en quant a execució, valorant el projecte i l’experiència 

acadèmica, tècnica o curricular del sol·licitant. (1 punts) 

h. Impacte social i educatiu del projecte (0.50 punts) 

i. Incorporació de la perspectiva de gènere en el projecte (0.50 punt) 

 
 
10. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 

L’Àrea de Cultura serà la responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament 

de la subvenció prevista. 



L’òrgan que realitzarà l’avaluació de les sol·licituds serà una comissió de valoració. 
 
La resolució de concessió correspon a l’Alcaldia o a l’òrgan municipal que tingui delegada 

aquesta atribució. La resolució haurà de ser motivada, d’acord amb els criteris de valoració 

de les sol·licituds, i inclourà una relació ordenada de les sol·licituds que, tot i complir amb 

les condicions establertes en aquestes bases i a la convocatòria, no hagin obtingut la 

màxima puntuació.  

 
11. Composició de la comissió de valoració 

 
La comissió de valoració estarà presidida per la Regidora de l’Àrea de Cultura, i estarà 
formada per cinc vocals: 
Cap de programació de L’Atlàntida 
Gerent del Centre d’Arts Contemporànies de Vic -ACVIC 
Cap del Departament de Cultura de l’Ajuntament de Vic 
Tècnic/a de Cultura de l’Ajuntament de Vic 
Tècnic/a de Gestió de l’Ajuntament de Vic  
 
 

12. Acte de lliurament  
 
L’acte de lliurament de la Beca “Ciutat de Vic” a la Creació artística es celebrarà a la Sala de 
la Columna, el dia 14 d’abril de 2021, a les 19 hores. En aquest acte, obert al públic, es 
comunicarà la resolució del procediment i es presentarà al públic el projecte que hagi estat 
seleccionat. La presentació dels projecte anirà a càrrec de les persones que en resultin 
beneficiaries. 
 

 
13. Termini de resolució i notificació 

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de tres mesos a comptar des de 

la data de publicació de la convocatòria. 

El venciment del termini sense que s’hagi notificat la resolució, legitima les persones 

interessades per entendre desestimada, per silenci administratiu, la seva sol·licitud. 

 
14. Justificació de la subvenció  

 
La justificació es realitzarà tal com s’estableix en els punt 21 de les Bases reguladores 
d’aquesta beca. 
  
 

15. Mitjà de notificació o publicació 
 
Aquesta convocatòria es publicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions, i per 
conducte seu, se’n publicarà un extracte al BOP. Així mateix, serà publicada al Tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament de Vic a través del web municipal.  
 



La resolució d’atorgament es farà pública, igualment, a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de Vic, a través del web municipal i al 
Portal de Transparència. 
 
Als efectes de l’establert a l’article 45.1.b) de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu 
Comú, es designa com a mitjà de publicació a efectes de notificació de tots els participants 
en el procediment el tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
 

16. Règim jurídic 
 
En tot allò no previst a les bases i en aquesta convocatòria, serà d’aplicació l’establert a 
l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Vic. 
https://seuelectronica.vic.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=OAC10I2SY&id=597 

 
 

17. Règim de recursos 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el 
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 

 

https://seuelectronica.vic.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=OAC10I2SY&id=597

