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CONVOCATÒRIA DE LES BEQUES ART I NATURA A LA CREACIÓ 2022

PRIMERA. EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’Ajuntament de Lleida, a través del Centre d’Art la Panera, convoca anualment les Beques Art
i Natura a la Creació, en col·laboració amb el Centre d’Art i Natura de Farrera, per tal de
promoure la investigació i la creació en el camp de les arts visuals.
En aquest sentit, des de l’any 2017, des de la Regidoria de Cultura i concretament des del
Centre d’Art la Panera, es duen a terme les Beques Art i Natura a la Creació amb l’objectiu en
primer lloc, de promoure a artistes visuals de qualsevol nacionalitat amb projectes en curs o
inèdits vinculats a la natura i la cultura; i en segon lloc, articular i vertebrar el territori de les
comarques de Lleida, oferint la possibilitat tant a títol individual o com col·lectiu a desenvolupar
un projecte incloent l’estada per realitzar la investigació i posteriorment el treball al Centre d’Art
i Natura de Farrera (G25405168).
El Ple de l’Ajuntament de Lleida en sessió de data 25 de febrer de 2022, el Ple de l’Ajuntament
de Lleida adoptà entre altres l’acord d’aprovació de les Bases de les Beques Art i Natura a la
Creació, 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.

SEGONA.-PUBLICACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES
BOP, núm. 68, de 7 d’abril de 2022.

TERCERA.- TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS
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El termini de presentació de les sol·licituds serà de 30 dies naturals a partir de l’endemà de la
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.
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/

QUARTA.- 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

CINQUENA.- IMPORT I DOTACIÓ PRESSUPOSTARIA
La dotació de les beques Art i Natura a la Creació és de vuit mil euros (8.000 euros), que es
repartiran en dues beques de quatre mil euros (4.000 euros), impostos inclosos, per als dos
projectes seleccionats.

La quantitat corresponent a cada Beca, quatre mil euros (4.000 euros), impostos inclosos, es
distribueix de la manera següent: dos mil euros (2.000 euros), impostos inclosos, en concepte
de producció de l’obra, i dos mil euros (2.000 euros), impostos inclosos, en concepte
d’honoraris.
Per satisfer aquesta despesa, existeix crèdit suficient en l’aplicació pressupostària 08-333022609.

SISENA .- CONDICIONS DE LES BEQUES
Les beques Art i Natura a la Creació són individuals i intransferibles. En el cas de col·lectius
artístics, caldrà pactar la distribució de l’estada i les dietes al Centre d’Art i Natura de Farrera
entre els integrants del grup.
Les beques Art i Natura a la Creació comporten una estada per investigar i produir al Centre
d’Art i Natura de Farrera (G25405168), per un import de set mil set-cents euros (7.700 euros),
existeix crèdit suficient en l’aplicació pressupostària 08-3330-22609.
El Centre d’Art i Natura de Farrera (G25405168) ofereix manutenció i allotjament en habitació
individual i l’espai de treball, durant dos mesos, a excepció dels mesos de juliol i agost.
SETENA.-TERMINI D’EXECUCIÓ
L’estada al Centre d’Art i Natura de Farrera s’ha de realitzar dins de l’exercici corrent en que
s’ha presentat la sol·licitud i s’ha obtingut la beca.

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

Director/a del Centre d'Art la Panera

•

Pere Báscones, President de l’Associació d’Amics del Centre d’Art i Natura de Farrera

•

Gemma Carbó, Directora del Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí

•

Alfredo Puente, curador de la Fundación Cerezales Antonino y Cinia.

•

Antoni Jové Albà, coordinador d’exposicions del Centre d’Art la Panera, que actua com a
secretari

NOVENA.-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.

DESENA.- PROJECTES GUANYADORS
Els projectes guanyadors de les beques Art i Natura a la Creació seran presentats al Centre
d’Art i Natura de Farrera dins de l’any de la convocatòria.
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El Centre d’Art la Panera es reserva l’opció de programar una exposició per presentar-los a la
ciutat de Lleida.

