BASES DE LES BEQUES ART I NATURA A LA CREACIÓ

Primera.- Objecte de les beques
L’objecte d’aquestes bases es regular les Beques Art i Natura a la Creació, que
l’Ajuntament de Lleida, a través del Centre d’Art la Panera, i en col·laboració amb el
Centre d’Art i Natura de Farrera, convoca anualment, amb l’objectiu de promoure la
investigació i la creació en el camp de les arts visuals.
Les Beques Art i Natura a la Creació comporten dues beques de “recerca i producció”,
que inclouen l’estada per investigar i treballar al Centre d’Art i Natura de Farrera amb
l’objectiu de desenvolupar un projecte, que ha d’incloure la part d’investigació i la part
de producció.
Les dates, la durada, les condicions, l’import de les dues beques i la consignació
pressupostària pertinent s’especificaran en la corresponent convocatòria anual.

Segona.- Persones Beneficiaries
Poden ser beneficiarios d’aquestes beques les persones físiques i/o jurídiques, a títol
individual o com a col·lectiu artístic, de qualsevol nacionalitat.

Tercera.- Requisits de les persones beneficiaries
Les persones beneficiaries han de tenir projectes artístics en curs o inèdits.
Les Beques Art i Natura a la Creació són individuals i intransferibles.
En el cas de persones físiques o jurídiques que representin un col·lectiu artístic caldrà
pactar la distribució de l’estada i les dietes al Centre d’Art i Natura de Farrera, entre els
integrants del grup.

Quarta. - Convocatòria
La convocatòria de la Beques Art i Natura a la Creació tindrà caràcter anual i les dates
de realització s’especificaran en la corresponent convocatòria.

Cinquena.- Sol·licitud i tràmits
Lloc: Per tal de poder-hi participar serà imprescindible presentar la corresponent
sol·licitud i la documentació que es requereixi.
Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la
documentació que preveuen aquestes bases, a través de l’apartat de tràmits de la Seu
electrònica de l’Ajuntament de Lleida https://tramits.paeria.cat/Ciutadania/.
La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura
electrònica admesos per la Seu electrònica.
Si una incidència tècnica impossibilités el funcionament ordinari de la Seu electrònica, i
fins que no es solucioni el problema, l’Ajuntament de Lleida podrà determinar una
ampliació de terminis no vençuts. Dona’t el cas, tant la informació de la incidència
tècnica com de l'ampliació concreta del termini no vençut, es publicarà en el tràmit de la
Seu electrònica.
El fet de presentar la sol·licitud de participació implicarà l’acceptació d’aquestes Bases
en la seva integritat.
Termini: El termini de presentació de la sol·licitud i de la documentació s’especificarà en
la corresponent convocatòria.
Documentació: La sol·licitud es realitzarà mitjançant formulari específic de tramitació de
la Seu electrònica de l’Ajuntament de Lleida. Els creadors interessats en les beques Art
i Natura a la Creació han d’entregar els documents següents juntament amb la
sol·licitud:
-

Sol·licitud online degudament complimentada i signada.

-

Fotocòpia del DNI o del passaport.

-

Currículum actualitzat.

-

Projecte a desenvolupar durant l’estada al Centre d’Art i Natura de Farrera.

-

Dossier amb projectes recents.

-

Proposta de calendari per a la realització de l’estada d’acord amb les dates
especificades a la convocatòria.

-

Autorització de transferència bancaria.

Tota la documentació s’ha de presentar en un dossier gràfic DIN A4 i en un arxiu PDF no
superior a 500 Mb. Es pot afegir a aquesta documentació el complement que es consideri
convenient.

Sisena.- 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. La qualitat i innovació de la proposta: màxim 50 punts
3. La singularitat artística de la proposta: màxim 30 punts

Setena.- Regim i procediment de concessió
El jurat de les Beques Art i Natura a la Creació estarà format per especialistes en art
contemporani i la composició concreta dels membres del jurat es farà pública en la
corresponent convocatòria.
El veredicte del jurat, adjudicant o declarant desert el premi, és inapel·lable.
Els projectes presentats a les Beques Art i Natura a la Creació que no resultin premiats
podran ser recollits per qui acrediti ser-ne l’autor en el termini i lloc que s’especificaran
en la convocatòria anual corresponent.
Els projectes guanyadors de les Beques Art i Natura a la Creació seran presentats a
Farrera dins de l’any de la convocatòria. El Centre d’Art la Panera es reserva l’opció de
programar una exposició per presentar-los a la ciutat de Lleida.

Vuitena.-Pagament
El pagament de la beca iniciarà a partir de la presentació de tota la documentació
requerida, previ informe de la resolució de l’atorgament de les beques per part de l’òrgan
competent.

Novena.-Termini i forma de justificació
Una vegada acabada la residència al CAN de Farrera, en el termini d’un mes, s’haurà
de presentar la memòria del projecte que s’ha desenvolupat i la justificació econòmica
corresponent als costos de producció del projecte, amb detall de les despeses i factures
dels costos justificats.
La forma de justificació serà electrònica.

Desena .-Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris de les beques objecte d’aquestes bases hauran de complir amb les
següents obligacions:

-

Complir les normes generals i particulars del Centre d’Art i Natura de Farrera i del
Centre d’Art la Panera.

-

Presentar al Centre d’Art i Natura de Farrera i, si escau, a la Panera el projecte
realitzat i acabat, al final de la residència i en la data acordada conjuntament
durant l’estada.

-

Lliurar al Centre d’Art i Natura de Farrera i a la Panera una memòria del treball
realitzat incloent-hi un petit informe de l’experiència personal.

-

Lliurar al Centre d’Art i Natura de Farrera i a la Panera la justificació econòmica de
l’import de la beca que s’indicarà en la convocatòria, impostos inclosos, destinats
a la producció.

-

Deixar constància de la participació d’ambdós centres en qualsevol mena de
publicació, sigui en el suport que sigui, que es realitzi en relació amb el projecte
derivat de la beca obtinguda, mitjançant la inclusió dels logotips corresponents,
precedit de les paraules “Amb la col·laboració de”.

Onzena.-Renuncia
Les persones beneficiaris poden renunciar a la beca atorgada mitjançant un escrit dirigit
a l’òrgan competent per resoldre, aquest òrgan dictarà la resolució corresponent.
Si aquesta renuncia es fa abans de l’inici del gaudiment de la beca, es podrà escollir el
següent projecte finalista. Entenent com a projectes finalistes aquells que hagin obtingut
una major puntuació ordenats de major a menor puntuació.

Desena.- Protecció de dades
En cas que l'objecte de l'ajut inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els
beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir la normativa corresponent, i
adoptar i implementar les mesures de seguretat d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals
i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

