BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER
A LA CREACIÓ DE LA RESIDÈNCIA ARTÍSTICA EN EL MARC DEL
FESTIVAL SINGUL’ART 2018 I APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
SIMULTÀNIA DE L’EXERCICI 2018
Primera: OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ
Aquestes Bases tenen per objecte regular l’atorgament d’una subvenció per a la
creació d’una residència artística amb l’objectiu de fomentar la creació artística en el
camp de les arts escèniques.
En el marc del festival Singul’art, es dóna suport a la creació en concepte d’una
residència artística, una estada temporal de creadores i creadors en un espai municipal
per a dur a terme un projecte de creació artística en el camp de les arts escèniques.
Aquest projecte també té com a objectiu la reconversió d’espais donant-los nous usos.
En aquest cas, l’espai que s’ofereix és el pis de dalt del mercat municipal. Tot i que no
és un espai pensat per a acollir residències artístiques, es busca potenciar les seves
possibilitats al màxim.
Segona: REQUISITS DELS SOL·LICITANTS DE LA SUBVENCIÓ

LUCIA ALBARDIAZ SEGADOR (1 de 2)
Responsable Promoció Econòmica
Data signatura: 20/07/2018 10:03:23

CARRASUMADA SERRANO PAU (2 de 2)
Regidor/a d'Ocupació i Empresa
Data signatura: 01/08/2018 8:54:49

Els/les beneficiàries de la residència hauran d’adaptar-se a les condicions de l’espai
(tant a nivell d’infraestructura, com d’horaris i materials disponibles).
Es comprometen a utilitzar l’espai durant el període que dura la residència (del 10 al
30 de setembre) amb una regularitat.
Les companyies interessades a participar en aquesta convocatòria de subvenció hauran
de complir els requisits següents:
a) Ser companyies de 2 o més membres
b) Treballar al carrer o tenir un projecte de carrer
c) Haver estrenat com a mínim un títol professional
d) Les persones que es presentin, han de ser majors d’edat
e) Tenir disponibilitat per a fer la residència del 10 al 30 de setembre de 2018 i el
dissabte 6 d’octubre de 2018 per a participar en el festival
Tercera: FINALITATS I OBJECTIUS DE LA CONVOCATÒRIA
L’ajuntament de Sant Just Desvern, té com a objectiu, amb aquesta convocatòria,
donar suport a la creació artística contemporània així com donar un ús transformador a
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Es podran presentar a la convocatòria tots aquell/es creador/es i companyies d’arts
escèniques que estiguin interessades en tenir un Espai per a la
creació/desenvolupament d’un projecte creatiu. És necessari que el sol·licitant tingui
una forma jurídica vàlida per a poder comptar amb l’ajuda econòmica que s’ofereix.
Totes les persones que formin part d’aquest projecte han de ser majors d’edat.

un espai en desús. Pretén també apropar els llenguatges contemporanis als habitants.
També té com a objectiu la participació dels/les beneficiàries de la residència en el
festival Singul’art i la mostra del treball realitzat o un altre treball a mode de
contraprestació cap al municipi.
Quarta: CONDICIONS DE SOLVÈNCIA I EFICÀCIA
Les companyies interessades a participar en aquesta convocatòria hauran de fer una
declaració responsable declarant la certesa i l’exactitud de les dades proporcionades;
estar al corrent de les obligacions amb l’administració tributària i amb l’Ajuntament; i
tenir els permisos en regla per poder exercir l’activitat.
Cinquena: PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ
El procediment per a la concessió de la subvenció serà el concurs.
Sisena: FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Les persones o companyies interessades en participar de la convocatòria hauran
d’emplenar la sol·licitud que estarà disponible a la pàgina www.santjustsingulart.com
dins del període especificat en l’apartat corresponent.

I PART – El projecte, en un cop d’ull (màxim 4 pàgines)
1. Presentació: Explicació breu del projecte i motivació per fer l’estada a Sant Just
Desvern (màxim 1 pàgina)
2. Antecedents: En el cas de ser una nova fase d’un projecte en desenvolupament,
explicació de les fases prèvies (màxim 1 pàgina).
3. Perspectives: Fases del projecte a desenvolupar durant la residència i perspectives
de futur del projecte (màxim 1 pàgina).
4. Proposta d’activitat a fer com a mostra (màxim ½ pàgina)
II PART – La trajectòria del/s sol·licitant/s (màxim 2 pàgines)
CV del sol·licitant (màxim 2 pàgines)
III PART – Informació addicional (màxim 4 pàgines)
Descripció més detallada del projecte, textual i gràfica (màxim 4 pàgines).
Aquesta documentació s’ha de presentar per via telemàtica a través del formulari
online.
Setena: TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
El termini de presentació de propostes començarà el dia 27 d’agost i es tancarà el 31
d’agost a les 23:59 hores.
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A més, hauran d’adjuntar un document en format PDF d’un màxim de 10 pàgines que
inclogui la següent informació, en l’ordre que s’indica:

Vuitena: CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Els criteris que es tindran en compte a l’hora de seleccionar el projecte resident són,
per ordre decreixent:
a)
b)
c)
d)

La qualitat artística del projecte
La trajectòria del sol·licitant
Les activitats complementàries proposades
L’adequació de la proposta als principis i valors del projecte

Novena: QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ I PRESTACIONS
La quantia de la subvenció és de 1.500€ en concepte de suport a la creació i en format
premi.
L’organització no es farà càrrec de cap despesa derivada del transport, l’allotjament o la
manutenció dels residents.
A més, l’Ajuntament posa a disposició un Espai diàfan (451,95 m2), els horaris d’accés
a l’espai es pactaran entre la companyia i l’organització. Les característiques tècniques
de l’espai es detallen a continuació. (Reviseu les característiques de l’espai a l’Annex
1).
L’espai cedit no podrà utilitzar-se per a cap activitat que no formi part de la residència
artística.

Els horaris d’accés a l’espai s’acordaran entre els seleccionats i l’organització tenint en
compte les preferències de cada part.
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Desena: ÒRGANS COMPETENTS. TRAMITACIÓ I AVALUACIÓ
Les sol·licituds seran examinades per una Comissió de Valoració integrada per un/a
professional del sector, la Regidora d’Ocupació i Empresa, l’equip de direcció del
Festival i per un/a tècnic/a responsable.
Els membres del jurat seran assistits per un/a funcionari/a de la Corporació municipal
que realitzarà funcions de secretari/a, i que tindrà cura d’aixecar acta.
La publicació de la resolució del procediment de concessió de la subvenció es farà
públic en un termini màxim de 5 dies des del tancament de la convocatòria.
Els resultats de la selecció es comunicarà a través de la pàgina web del festival
www.santjustsingulart.com i es difondran pels diferents canals de què disposa aquest
(Instagram, Facebook, Twitter).
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L’organització farà un seguiment del procés, que finalitzarà amb l’estrena d’una
actuació en el marc del Festival Singul’art.

Onzena: EQUIP GESTOR
L’organització supervisarà al llarg de la residència que totes les parts estiguin complint
els seus compromisos. La direcció artística del festival farà un seguiment al llarg de la
residència per tal de garantir el bon funcionament de l’estada.
Dotzena: JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
Com a contraprestació, es demana als residents que, com a retorn al municipi, facin una
mostra de com a mínim 20 minuts dins del marc del festival Singul’art, a la plaça Jacint
Verdaguer, el dissabte 6 d’octubre.
Aquesta mostra ha de tenir requisits tècnics mínims i s’ha de comunicar en tot moment
el que es pretén fer a l’organització del festival.
Tretzena: FORMA DE PAGAMENT
El pagament als beneficiaris del total de la quantitat de la subvenció s’efectuarà al final
del procediment i, per tant, no hi haurà pagaments anticipats.
Les despeses que es derivin de la concessió de la subvenció aniran amb càrrec a la
partida EY 33404 22699 del pressupost ordinari del 2018, Projecte econòmic
2016/3/AEG/01.
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Amb posterioritat a l’acord de concessió es podrà modificar la resolució, d’ofici o
prèvia sol·licitud del/de la beneficiari/ària, quan no es perjudiquin els interessos de
tercers i es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de
la subvenció.
Quinzena: INCOMPATIBILITAT DE SUBVENCIONS
Les ajudes que regulen aquestes bases seran incompatibles amb altres ajudes amb el
mateix objecte.
Setzena: INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS IMPOSADES A LA
RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
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Catorzena: CIRCUMSTÀNCIES QUE
MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ

L’incompliment de les condicions imposades a la resolució d’atorgament de la
subvenció podrà donar lloc al reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes
en els termes que preveu l’article 18 de l’ordenança municipal reguladora de les bases
generals d’atorgament de subvencions i formalització de convenis de l’Ajuntament de
Sant Just Desvern.
Es podrà entendre produït l’incompliment de les condicions de la subvenció en les
següents situacions:



Quan es faci un us inadequat de l’espai cedit per a la residència artística per part
de la companyia beneficiària de la subvenció.
Quan la companyia beneficiària de la subvenció no presenti la mostra, de com a
mínim 20 minuts, el dia 6 d’octubre en el marc del festival Singul’art,
contraprestació establerta en aquestes bases

El reintegrament total o parcial es determinarà per l’òrgan competent aplicant criteris de
proporcionalitat.
L’equip gestor farà un seguiment/avaluació del compliment dels compromisos al llarg
de la residència.
Dissetena: ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Divuitena: PROTECCIÓ DE DATES I CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE
Els residents accepten l’enregistrament d’imatges preses durant la residència per a
finalitats promocionals. Les dades personals facilitades al formulari d’inscripció seran
utilitzades únicament per a la comunicació entre l’organització del festival i els artistes.
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Dinovena: ALTRES DISPOSICONS
L’organització podrà demanar als residents que participin en activitats promocionals en
els mitjans locals.
L’organització es reserva el dret de modificar les bases sense un avís previ per raons de
causa major i/o de necessitat per a la bona pràctica del concurs.
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La participació en aquesta convocatòria suposa l’acceptació de les bases, qualsevol
aspecte que no s’hi reculli quedarà a consideració de la organització del festival i els
artistes.

ANNEX 1
Característiques de l’espai
Espai:
Espai diàfan de 451,95 m2 dels quals només es poden utilitzar 200m2 amb una teulada a
dues vessants amb alçada al centre de Xm i als costats més baixos Xm.
Els plànols de la planta i l’alçat estan al final d’aquest annex.
Serveis:
L’espai està poc condicionat però disposa d’una il·luminació general, uns grans
finestrals que aporten llum natural.
Instal·lacions:
L’espai disposa d’un bany amb lavabo i aigüera.
No és possible cuinar a l’espai, però l’ajuntament proveirà un mínim d’electrodomèstics
per tal de poder fer àpats.
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L’espai no disposa de material propi, però des de l’ajuntament es farà tot el possible per
a abastir els residents del material que necessitin. Per a millorar i agilitzar aquest tràmit,
és important que aquest consti a la sol·licitud.
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Sant Just Desvern, a la data indicada al peu de la signatura electrònica.
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