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CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY

ANUNCI
Anunci d’aprovació de l’obertura de la convocatòria de les Bases reguladores per a la
concessió de les beques culturals “SomOnze” en diverses modalitats artístiques a la
comarca del Pla de l’Estany i acord de nomenament de la Comissió de Valoració de les
sol·licituds

Amb data 19 de febrer de 2021, i per Decret de Presidència 2021PRES000140, el
Consell Comarcal va acordar l’inici de l’expedient per a l’aprovació de les Bases
reguladores per a la concessió de les beques culturals “SomOnze”, en diverses
modalitats artístiques a la comarca del Pla de l’Estany. També, va acordar la
realització de la consulta prèvia pública corresponent així com la publicació del text de
les bases al portal web del Consell Comarcal amb la finalitat de donar audiència a la
ciutadania, a efecte de recavar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més
representatives potencialment per les futures bases.
El Consell Comarcal, un cop ha efectuat tant la consulta prèvia com la publicació del
text íntegre de les bases, no ha rebut opinions al respecte.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

En data 26 de maig de 2021, el Ple del Consell Comarcal va aprovar inicialment les
Bases reguladores per a la concessió de les beques culturals “SomOnze”, en diverses
modalitats artístiques.
Un cop fet públic l’anunci d’aprovació inicial de les bases pel termini de 30 dies hàbils
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, un extracte al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, en el tauler d’edictes (e-seu) del Consell Comarcal, no s’han
presentat reclamacions, per la qual cosa s’entenen definitivament aprovades sense
necessitat d’adopció d’un nou acord exprés.
És necessari que el Consell Comarcal aprovi l’obertura de la convocatòria general de
presentació de les sol·licituds, per tal que les persones interessades puguin presentar
les seves propostes durant el termini degudament establert.
Així mateix, i de conformitat amb l’apartat «Instrucció i valoració» de les Bases
reguladores, el Consell Comarcal també ha d’aprovar la designació dels membres que
formaran la composició concreta de la Comissió de Valoració, d’acord amb cadascuna
de les disciplines artístiques establertes, que són les següents:
-

Creació artística en les disciplines de teatre, dansa i circ.
Creació artística en arts plàstiques i audiovisuals.
Creació i difusió musicals.
Edició de publicacions que promocionin el territori i la comarca.
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Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, general de subvencions, de 17 de novembre.
2. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.
3. Ordenança general de subvencions del Consell Comarcal del Pla de l’Estany,
aprovades per acord de Ple de 8 de juny de 2009 (BOP núm. 159, de 19.08.2009).
4. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
5. Bases reguladores de les beques “SomOnze” del Consell Comarcal del Pla de
l’Estany, aprovades per acord de Ple de 26 de maig de 2021 (BOP núm. 113, de 14
de juny de 2021).
D’acord amb els antecedents assenyalats i de conformitat amb les facultats atribuïdes
a la Presidència, establertes en l’article 13 el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, així com l’informe de la coordinadora de l’Àrea de Cultura i Ensenyament
amb data 14 de setembre de 2021,

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
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DECRETO:
Primer. Acordar l’obertura de la convocatòria per a la presentació de les sol·licituds de
les beques culturals “SomOnze” durant el període comprès entre els dies 1 i 30 de
novembre de 2021, ambdós inclosos, per tal que les persones interessades puguin
presentar les seves sol·licituds, juntament amb la documentació necessària que consta
a les bases reguladores, a la Seu electrònica del Consell Comarcal del Pla de l’Estany,
sens perjudici d’aquelles que ho puguin fer de manera presencial al Registre d’Entrada
del Consell Comarcal (c/ Catalunya, 48, de Banyoles), conforme a la Llei 39/2015, d’1
octubre, del procediment administratiu comú.
Segon. Acordar la designació dels membres següents que han de formar part de
cadascuna de les comissions de valoració, segons cada disciplina artística, com a
assessors externs especialistes dels àmbits artístics objectes d’aquestes beques:
-

Laia Alzueta Dilmé, directora del projecte PECT de les Indústries Culturals i Creatives de
Girona, en les disciplines de teatre, dansa i circ.
Ricard Planas Camps, gerent de la Fundació Lluís Coromina, en la disciplina d’arts
plàstiques i audiovisuals.
Sam Atencia Castro, director de l’Escola Municipal de Música de Banyoles, en l’àmbit
de la creació i difusió musicals.
Jordi Galofré Illamola-Simal, membre del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles, en
l’edició de publicacions que promocionin el territori i la comarca
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Tercer. Aprovar una autorització de despesa, per un import de 15.000,00 euros, amb
càrrec a la partida pressupostària de despesa 21 21 32606 48000 – Beques cultura
SomOnze i número d’operació prèvia 920210002074, que es distribuiran de la manera
següent segons cada disciplina artística premiada:
-

Creació artística en les disciplines de teatre, dansa i circ: 7.000,00 euros
Creació artística en arts plàstiques i audiovisuals: 1.000,00 euros, i amb l’ajut de la
Fundació Lluís Coromina en forma d’espais, assessorament i difusió.
Creació i difusió musicals: 5.000,00 euros
Edició de publicacions que promocionin el territori i la comarca: 2.000,00 euros

-

Quart. Aprovar els següents criteris de valoració dels projectes que es presentin en
aquesta convocatòria, d’acord amb les bases reguladores:
S’estableixen com a criteris bàsics de valoració els següents, d’acord amb els documents
i materials sol·licitats i presentats:
-

La qualitat del projecte presentat (25 punts)
La viabilitat econòmica, tècnica i gestora de la proposta (25 punts)
La relació i interès del projecte per la comarca del Pla de l’Estany (25 punts).
L’originalitat, innovació i contemporaneïtat (15 punts)
Impacte social, educatiu o de gènere del projecte. (5 punts)
Presentació d’un pla de comunicació i difusió. (5 punts)
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Cinquè. Aprovar el model de sol·licitud normalitzada amb el qual les persones
interessades s’han de presentar en aquesta convocatòria, sens perjudici de la
presentació de la resta de documentació que es requereix en les Bases reguladores.
Sisè. Publicar l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al
tauler d’anuncis del Consell Comarcal així com al Portal de la Transparència.
Banyoles, a la data de la signatura electrònica
El president
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