
   
 
 
 
CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE LES BEQUES AGITA A LA 
CREACIÓ I AJUTS A LA PRODUCCIÓ, EXHIBICIÓ I DIFUSIÓ DE LES ARTS 
2016 
 
1. Objecte, condicions i finalitat de la concessió de les subvencions 
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament de les Beques Agita 
a la creació i ajuts a la producció, exhibició i difusió de les arts mitjançant les 
quals es pretén fomentar la creativitat facilitant l’aparició, el desenvolupament i 
la consolidació de projectes artístics contemporanis a la ciutat de Figueres.  
La convocatòria es realitza de conformitat amb les bases aprovades  pel Ple de 
l’Ajuntament de Figueres en sessió de data 6 d’octubre de 2016 i publicades al 
BOP número 210, de 3 de novembre de 2016. El procediment per a 
l’atorgament de les subvencions és el de concurrència pública. 
 
2. Beneficiaris  
Les Beques Agita van dirigides a artistes i creadors dels àmbits plàstic i visual, 
escènic, literari, audiovisual, musical i, en general, a totes aquelles persones i 
col·lectius amb un projecte creatiu, amb especial interès pels que mostrin 
vocació de professionalització i voluntat de projecció exterior (itinerància 
d'exposicions, divulgació, edició i gires d’espectacles). 
Són assumibles els projectes de producció, exhibició i difusió de la creació 
artística; les gires d’espectacles de teatre, dansa, música o circ; edicions 
artístiques en qualsevol format: publicacions, audiovisuals, multimèdia, etc., així 
com projectes artístics pluridisciplinaris. 
Es prioritzaran els projectes vinculats als creadors emergents. Només 
s’acceptarà un únic projecte per participant. No podran ser beneficiaris 
d'aquesta convocatòria aquells artistes o col·lectius que hagin estat becats en 
les tres darreres edicions de les Beques Agita. 
 
3. Crèdit pressupostari assignat i quantia màxima que s’hi destina 
La dotació màxima per a cada projecte és de 10.000 euros, en funció de 
l'interès i el pressupost presentat. La inversió total anual de les Beques Agita és 
de 35.000 euros que es financen amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
2016.201.33400.48001 del pressupost municipal de l’exercici 2016  “Beques 
Agita”. 
 
4.- Termini de presentació de sol·licituds 
El termini per a la presentació de sol·licituds serà del 25 de novembre al 30 de 
desembre de 2016. 
 



5. Documents i informacions que han d’acompanyar a la sol·licitud 
Els interessats hauran de presentar la documentació del projecte i la instància 
normalitzada que s’aprovi amb la corresponent convocatòria a l'Oficina 
Municipal d'Atenció al Ciutadà (av. de Salvador Dalí, 107, 17600 Figueres). 
El projecte s'ha de presentar imprès en format DIN A4 i una còpia en format 
digital (preferiblement en format pdf), que inclogui: 
• Sumari. 
• Descripció del projecte, en una sola pàgina. 
• Currículum dels participants, en un màxim de tres pàgines. 
• Projecte, en un màxim de deu pàgines: 
- Objectius 
- Producció/realització 
- Documentació gràfica, sonora, audiovisual... 
• Pressupost de despeses i previsió de finançament. 
• Calendari d'execució, fins a un màxim de dos anys. 
• Altra documentació no descrita i que es consideri oportuna, en un màxim de 
cinc pàgines 
En el cas de projectes col·lectius, cal indicar el nom d’una persona responsable 
o representant del grup. Si el sol·licitant és menor d’edat, cal nomenar un tutor 
responsable. 
Si escau, l'Ajuntament de Figueres pot demanar que es completi la 
documentació presentada. 
 
6.- Jurat i procediment de selecció 
La selecció dels projectes anirà a càrrec d’un  jurat que estarà format per 
persones independents vinculades als àmbits artístics de la convocatòria amb 
reconeguda experiència com a responsables d’equipaments i projectes 
culturals en el camp de les arts visuals, musicals, escenogràfiques i 
audiovisuals. També formaran part del jurat els responsables dels equipaments 
culturals municipals que han d’acompanyar i acollir l’execució dels projectes 
seleccionats.  
El jurat per a la present convocatòria està forma per:  

- Pep Canaleta (artista gràfic) 
- Marta Galán (dramaturga) 
- Jordi Dorca (tècnic del Museu del Cinema de Girona) 
- Cristina Masanés (escriptora i periodista)  
- Jordi Molina (tenorista-compositor) 
- Mireia Llorens (filòloga, doctora en humanitats i gestora cultural) 
- Lucila Mallart (historiadora i gestora cultural) 
- Salvador Torres (director del Teatre Municipal el Jardí)  
- Josep Maria Torner (cap del Servei de Cultura). 

El jurat es reserva el dret de comptar amb el suport d’assessors específics per 
a la valoració dels projectes presentats. L'Ajuntament de Figueres, a proposta 
del jurat, es reserva el dret de declarar desertes les beques, i és competent per 
resoldre qualsevol eventualitat no regulada expressament en aquestes bases. 
 
7.- Criteris de valoració dels projectes 
Són criteris bàsics de valoració la presentació de tots els documents i materials 
sol·licitats a la convocatòria; la qualitat del projecte presentat; la viabilitat 
econòmica, tècnica i gestora de la proposta; l’originalitat, innovació i 



contemporaneïtat; i la relació i interès del projecte per a la ciutat de Figueres i 
la comarca de l’Alt Empordà. 
La selecció dels projectes a partir dels criteris de valoració esmentats és a 
càrrec del jurat. 
 
8.- Procediment de concessió de les beques 
El jurat valorarà, en base als criteris de valoració, i elevarà la resolució de les 
sol·licituds a l’alcaldia presidència, o l’òrgan en qui hagi delegat el servei de 
cultura, el qual resoldrà com a màxim en el termini de dos mesos a comptar 
des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. A partir 
d'aquest dia, i durant el període de dos mesos, la resta de projectes presentats 
es podran recollir al Servei de Cultura de l'Ajuntament de Figueres (av. de 
Salvador Dalí, 107). Si transcorregut aquest termini no han estat reclamats ni 
retirats personalment o mitjançant persona acreditada, el Servei de Cultura 
destruirà els projectes no seleccionats d'acord amb la normativa vigent de 
reciclatge mediambiental i de destrucció de dades. 
En l’atorgament de la beca, els projectes seleccionats reben el 50% de l'import 
assignat, i l'altre 50%, una vegada finalitzat el projecte. 
El seguiment dels projectes seleccionats es duu a terme des del Servei de 
Cultura de l’Ajuntament de Figueres amb l’assessorament del jurat. És previst 
establir contactes semestrals amb els responsables dels projectes seleccionats 
per garantir la continuïtat de treball. 
Es fixa un termini d’execució màxim de dos anys des de la concessió de la 
beca, en funció de la programació dels equipaments culturals municipals els 
projectes dins dels calendaris de treball d’aquests equipaments. L’incompliment 
d’aquest termini, així com l’incompliment dels terminis compromesos en el 
seguiment del projecte, implica retornar l'import avançat i perdre l’assignació, 
sempre i quan no estigui acordat amb el Servei de Cultura de l’Ajuntament per 
adaptar-lo a la programació i els calendaris de treball dels equipaments 
culturals municipals. 
 
9.-Obligacions dels beneficiaris 
1. Destinar l’import de la beca a l'execució del projecte seleccionat. Cas que el 
projecte es modifiqui parcialment, cal notificar-ho al Servei de Cultura de 
l'Ajuntament de Figueres. 
2. Esmentar que "El projecte ha estat seleccionat per la VIII convocatòria de les 
beques a la creació AGITA 2016, d’ajuts a la producció, exhibició i difusió de 
les arts" en tot el material de difusió, publicitat i materials editats, en qualsevol 
format, relatius al projecte becat i la inclusió dels logotips de les beques i de 
l'Ajuntament de Figueres. 
3. Fer la primera presentació pública del projecte a la ciutat de Figueres, de 
comú acord amb el Servei de Cultura de l’Ajuntament de Figueres. 
4. Facilitar el seguiment del projecte realitzat a la persona responsable de la 
coordinació de les beques. 
5. Justificar les despeses d'execució del projecte mitjançant factures i/o altres 
documents de valor probatori equivalent. 
6. Presentar una memòria del projecte una vegada finalitzat. 
7. El dret a la beca pot extingir-se en els supòsits següents: 
-Modificació total del projecte. No s'admet cap canvi de destinació. 
-No execució en el termini convingut. 



-Informes negatius en el seguiment del projecte. 
-Incompliment de qualsevol de les obligacions assumides. 
En qualsevol dels casos esmentats l'Ajuntament pot decidir, amb 
l'assessorament del jurat, retirar la beca. 
 
10. Règim de recursos 
L’acord de resolució de la convocatòria posarà fi a la via administrativa, i s’hi 
podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des 
del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es 
podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan competent per resoldre, 
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
 
11. Mitjà de notificació 
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els 
sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci 
administratiu. La resolució ha de ser notificada a cada beneficiari de manera 
individualitzada en el termini màxim de deu dies posteriors a la data en què 
hagi estat adoptada. 
Les notificacions es faran per qualsevol mitjà que permeti a l’Ajuntament tenir 
constància que l’interessat o el seu representant legal ha rebut la resolució, 
com també de la data, la identitat i el contingut de l’acte administratiu, sens 
perjudici de l’obligació de publicitat de les subvencions atorgades, d’acord amb 
el que estableix la normativa general de subvencions. 
Les concessions i denegacions així com tots els actes administratius derivats 
de la tramitació administrativa relativa a les sol·licituds per concòrrer a aquesta 
convocatòria es notificaran electrònicament, via e-NOTUM, als sol·licitants que 
hagin manifestat la seva autorització a ser notificats per aquest mitjà, de forma 
expressa, en l’imprès de sol·licitud. 
 
12. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis i al web corporatiu de 
l’Ajuntament de Figueres. L’extracte de la mateixa, d’acord amb allò previst a 
l’article 17.3.b de la Llei 38/2003, de17 de novembre, General de Subvencions, 
es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.  
 


