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CONVOCATÒRIA DE LA 29a MOSTRA D’ARTS ESCÈNIQUES JOSEP FONOLLOSA,
“FONO” , 2022

PRIMER.- EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La cultura és un bé cada dia més reconegut i sol·licitat per la ciutadania. Les
administracions públiques, entre les quals s’inclouen els ajuntaments, tenen atribuïdes
competències en aquesta matèria. Així segons l’article 25.2.m/ de la Llei 7/1985 , de 2
d’abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local els municipis tenen com a
competència pròpia la “Promoción de la cultura y equipamientos culturales”. En el mateix
sentit l’article 66.3.n/ del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/ 2003, de 28 d’abril, reconeix als ajuntaments competències
sobre les activitats i instal·lacions culturals.
L’Ajuntament de Lleida té com a objectiu en la seva actuació acollir l’activitat escènica de la
ciutat, tant professional com no professional. En aquest sentit, s’organitza, des del Teatre
Municipal de l’Escorxador, des de fa 28 anys, la Mostra d’Arts Escèniques Josep
Fonollosa, per tal de promoure, dinamitzar i difondre les activitats escèniques d’entitats
sense ànim de lucre de les companyies/entitats amateurs de la ciutat que tinguin com
activitat principal el teatre, la dansa i el circ.
El Ple de l’Ajuntament de Lleida en sessió de data 28 de gener de 2022 va adoptar entre
d’altres l’acord d’aprovació de les Bases de la Mostra d’Arts Escèniques Josep Fonollosa
“Fono” i es va obrir un període d’exposició pública un termini de 20 dies hàbils des de
l’acord d’aprovació inicial al Butlletí Oficial de la Província. L’aprovació inicial de les Bases
ha esdevingut definitiva atès que no es van presentar al·legacions dins del termini
establert.

SEGON.-PUBLICACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES
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TERCER.-TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini de presentació de les sol·licituds serà 15 dies naturals a partir de l’endemà de la
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província. Si el termini finalitzés en
dissabte, diumenge o dia festiu, aquest termini es prorrogarà fins el següent dilluns o dia
hàbil posterior.
Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació
que preveuen les bases especifiques, a través de l’apartat de tràmits de la Seu electrònica
de l’Ajuntament de Lleida: https://tramits.paeria.cat/Ciutadania/

QUART.- CRITERIS DE VALORACIÓ
Els criteris de valoració és distribueixen de la següent manera, amb un màxim de 100
punts:
1. L’adequació de la proposta a les bases: màxim 20 punts
2.

Proposta: màxim 50 punts

- Qualitat (màxim 20 punts)
- Innovació (màxim 20 punts)
- Mirada social (màxim 5 punts)
- Incorporació de la perspectiva de gènere (màxim 5 punts)
3. La trajectòria de la companyia o entitat i la coherència de la trajectòria en relació a la
proposta: màxim 20 punts
4. La personalitat i singularitat artística de la proposta: màxim 10 punts

CINQUENA.-ÒRGAN INSTRUCTOR I COMISSIÓ AVALUADORA
L’òrgan instructor serà el/ Regidor de Ciutat i Cultura, Sr. Jaume Rutllant Casas.
La Comissió Tècnica avaluadora estarà composada pels membres següents:
-

Núria Marsal Caselles, Responsable Coordinadora de Cultura
Laia Gené Boira, tècnica superior del Teatre Municipal de l’Escorxador
Xavi Roma Garcia C., Tècnic de Gestió Cultural del departament de festes

SISENA.-RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ
El termini de resolució a la convocatòria serà com a màxim d’un mes un cop finalitzat el
termini de presentació.
La resolució es notificarà mitjançant el sistema de notificació electrònica de la Seu
electrònica de l’Ajuntament de Lleida.
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SETENA – CONTRACTE D’ACTUACIÓ
Un cop admeses les notificacions de les resolucions de les sol·licituds de participació,
l’Ajuntament de Lleida a través de la Regidoria Cultura formalitzarà el pertinent contracte
d’actuació per a cada companyia participant en la Mostra d’Arts Escèniques Josep
Fonollosa, “Fono” 2022.

Lleida, a la data de la signatura electrònica

Jaume Rutllant Casas
Regidor de Ciutat i Cultura

