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L’Ajuntament de Vic convoca la setena
edició de la Beca Ciutat de Vic a la
creació artística amb la finalitat de
promoure, estimular i difondre la creació
artística en qualsevol camp. Aquesta
beca s’atorgarà a un projecte de creació
artística de qualsevol disciplina per tal
que, en el transcurs d’un any, l’adjudicatari
pugui desenvolupar el projecte.
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1. Finalitat
L’Ajuntament de Vic convoca la setena edició de la Beca
Ciutat de Vic a la creació artística amb la finalitat de promoure,
estimular i difondre la creació artística en qualsevol camp.
Aquesta beca s’atorgarà a un projecte de creació artística
de qualsevol disciplina per tal que, en el transcurs d’un any,
l’adjudicatari pugui desenvolupar el projecte.
2. Dotació
La Beca a la Creació Artística Ciutat de Vic està dotada amb
6.000€. Aquest import es farà efectiu en dues parts. El 50%
es lliurarà en l’acte de proclamació del projecte guanyador
i el 50% restant en el moment del lliurament del treball
realitzat, amb la memòria final, i una vegada la comissió de
seguiment hagi comprovat que el resultat s’ajusta al projecte.
Sobre la quantitat total del premi s’hi aplicarà la retenció
corresponent d’IRPF.
3. Sol·licitud
Poden sol·licitar la beca tots els creadors a títol individual
o col·lectiu, que tinguin la seva residència o seu habitual a
l’àmbit territorial lingüístic del català i que presentin una
proposta d’acord amb aquestes bases. Tant a títol individual
com col·lectiu, només es podrà presentar una única sol·licitud,
en què es garanteixi que el projecte presentat és original i
inèdit.
4. Documentació
Els sol·licitants de la beca hauran de presentar a la regidoria
de cultura de l’Ajuntament de Vic, carrer Torras i Bages, 6, 2a
planta (08500 Vic) la documentació següent:
1. Dades personals i currículum.
2. Un resum complet del projecte. Màxim 2 folis.
3. Projecte artístic en què constin els objectius teòrics i
artístics, el pla d’actuació, el plantejament tècnic, el cost de
realització i el pla de finançament. També es valorarà una
mostra del treball que es realitzarà.
4. Document en què constin les ajudes o subvencions
concedides per un altre organisme, si el projecte s’ha
presentat a altres convocatòries, i també l’import atorgat.
5. Documentació i annexos que el sol·licitant cregui oportú
incloure, com: vídeos, articles, fotografies, dossiers, treballs
recents o les seves crítiques.
5. Termini de presentació
Els sol·licitants podran presentar tota la documentació, que
s’especifica al punt 4 de les bases, fins el dia 19 de desembre
de 2014, a les 15:00h.

6. Selecció dels projectes
Una comissió de selecció, constituïda pels membres del
Consell de Cultura de Vic, serà l’encarregada de valorar els
projectes presentats i d’adjudicar la beca al projecte que
cregui oportú, d’acord amb els criteris d’adjudicació que
estableixi la mateixa comissió. La comissió podrà demanar
informació complementària i/o convocar els sol·licitants per
comprovar la viabilitat dels projectes presentats. En aquest
sentit la comissió també podrà sol·licitar assessorament a
altres persones, tècnics, especialistes i professionals del món
de les arts, per avaluar i analitzar aspectes concrets dels
treballs presentats. La comissió designarà una beca suplent
per tal de cobrir la baixa o la renúncia que eventualment
es pugui produir. La comissió podrà declarar totalment o
parcialment deserta la convocatòria. Així mateix, el jurat
es reserva el dret d’atorgar la beca, excepcionalment, ex
aequo. El veredicte de la comissió que actuarà de jurat, serà
inapel·lable i es farà públic en l’acte de lliurament que tindrà
lloc el 19 de febrer de 2015 a les 20h a la sala de reunions
de la planta baixa de Casa Serratosa, C. Torras i Bages, 6.
En el transcurs de l’acte es farà una explicació pública del
treball becat l’any anterior. Durant l’any de realització de la
beca, la comissió tindrà capacitat per fer les consideracions
necessàries i, si ho considera oportú, podrà aturar el projecte
i deixar sense efecte la beca. En el moment d’atorgar la
beca, la Comissió designarà, d’entre els seus membres, un
responsable de seguiment i tutela dels projectes becats.
7. Criteris de valoració
Els criteris que la comissió de selecció tindrà en compte per
a la concessió de la beca són:
1. L’interès i la qualitat artística del projecte.
2. L’originalitat i la singularitat del projecte.
3. La viabilitat tècnica i econòmica del projecte.
4. El grau de necessitat de l’ajuda econòmica de la beca per
a la realització del projecte.
8. Extinció del dret de beca
El dret de beca s’extingirà per les causes següents:
1. En cas que el premiat hi renunciï voluntàriament.
2. En cas que no s’executin els treballs en els terminis
convinguts per la comissió.
3. En cas que el responsable de seguiment i tutela presenti
informes negatius sobre la realització del projecte.
4. En cas que el premiat incompleixi qualsevol de les
obligacions assumides.
L’extinció anticipada de la beca implicarà la cancel·lació

Arts
escrites
escèniques
visuals
musicals
plàstiques
dels pagaments pendents i, si es considera oportú, es
podrà exigir la devolució dels pagaments rebuts abans de
l’extinció del dret a la beca.
9. Lliurament del treball
La durada de la beca serà d’un any, a partir de la data de
la concessió. El premiat haurà de complir els terminis que
marqui el responsable de seguiment i tutela i, si aquest no
determina el contrari, el projecte s’haurà de presentar en
el termini d’un any des del dia de la concessió.
El procés de treball del projecte guanyador ha de ser
consultable públicament a través d’un mitjà electrònic.
10. Propietat i difusió dels treballs
L’Ajuntament de Vic es reserva el dret de producció,
reproducció o edició de les obres realitzades gràcies
a la beca, durant un període de dos anys, després de
la finalització del treball. Dins d’aquest període, serà
preceptiu demanar autorització a l’Ajuntament de Vic per
tal d’obtenir els drets de reproducció d’aquestes obres. En
cas que el treball premiat, sigui posteriorment publicat o
editat, caldrà lliurar a l’Ajuntament de Vic tres exemplars
de l’obra, que aniran destinats a l’arxiu municipal de
l’Ajuntament de Vic.
La propietat del treball realitzat gràcies a la beca, pertany
a l’autor o autors del projecte. Els autors es comprometen
a fer constar la beca atorgada per l’Ajuntament de Vic en
les publicacions, representacions i/o qualsevol difusió que
es faci del projecte becat.
Els projectes que no hagin estat premiats podran ser retirats
de les oficines de la regidoria de cultura de l’Ajuntament
de Vic durant el mes següent al dia de la concessió de la
beca. Després d’aquest període, els treballs que no hagin
estat reclamats i retirats restaran en poder i propietat dels
organitzadors o seran destruïts.
11. Acceptació de les bases
La participació en aquesta convocatòria comporta la plena
acceptació de les bases que la regulen i la renúncia a tota
reclamació legal. Concórrer a aquesta convocatòria també
implica l’acceptació total de la resolució del jurat, així com
dels canvis que, com a conseqüència de causes alienes a
l’organització, es puguin produir.

