CONVOCATÒRIA D’AJUTS GIRONA KREAS 2017
1. Objecte
Obrir la convocatòria, per a l’any 2017, per a la concessió dels ajuts Girona KREAS en
les modalitats següents:
a) Beques KREAS de formació artística no reglada
b) Beques KREAS de recerca i creació artística
c) Subvencions KREAS per a la producció i difusió artístiques
2. Bases reguladores
Els ajuts Girona KREAS es regulen per les bases aprovades per la Junta de Govern
Local de data 8 d’abril de 2016 i publicades en el BOP de Girona.
En tot allò no previst a les bases i en aquesta convocatòria, serà d’aplicació l’establert
a l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Girona, els seus organismes
autònoms i ens que en depenen, publicada per edicte de data 26 de novembre de
2015 en el BOP de Girona núm. 237, de 10 de desembre de 2015, i a la resta de
normativa aplicable.
3. Procediment de concessió
Les subvencions seran concedides mitjançant procediment de concurrència
competitiva i d’acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i
no discriminació, d’acord amb el que estableixen aquesta convocatòria i les bases que
les regulen.
4. Beneficiaris i requisits
Poden presentar sol·licitud les persones físiques o jurídiques i les agrupacions de
persones físiques o jurídiques vinculades a la ciutat de Girona en els camps artístics
de la música, el teatre, la dansa, el circ, la literatura, les arts visuals, les audiovisuals,
els videojocs i multimèdia i la cultura tradicional i popular, que acompleixin les
condicions d’accés als ajuts establertes als punts 6,7 i 8 de les bases.
A la modalitat a) Beques KREAS de formació artística no reglada només hi podran
participar les persones físiques.
5. Termini d’execució dels projectes
Modalitat a) Beques KREAS de formació artística no reglada
- Estudis iniciats el 2017 que finalitzin, com a molt tard, el 31 de desembre de 2017.
Modalitats b) i c), Beques KREAS de recerca i creació artística i Subvencions KREAS
per a la producció i difusió artístiques
- Projectes iniciats el 2017 que no hagin estat presentats públicament en la data de
concessió de l’ajut i que finalitzin, com a molt tard, el 31 de desembre de 2017.

6.- Possibilitat de pròrroga
En cas que el sol·licitant no pugui presentar el projecte dins el termini marcat per les
bases o per la convocatòria, podrà sol·licitar, abans del 31 de desembre de 2017, i de
manera excepcional i justificada, una pròrroga que serà com a màxim fins a 30 de juny
de 2018.
La sol·licitud s’haurà de presentar mitjançant instància al registre d’entrada de
l’Ajuntament de Girona i la comissió qualificadora n’haurà de valorar la seva
adjudicació.
7. Dotació econòmica
La dotació màxima destinada a aquesta convocatòria és de 100.000 € que es financen
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2017 800 33400 48300 – Suport a la creació
Kreas del pressupost municipal per a l’exercici 2017.
8. Quantia dels ajuts
8.1. Modalitat a) Beques KREAS de formació artística no reglada: 1.000 € per estudis
becats.
8.2. Modalitat b) Beques KREAS de recerca i creació artística: 3.000 € per projecte
becat.
8.3. Modalitat c) subvencions KREAS d’ajuda a la producció i difusió artística: fins a un
màxim de 20.000 € per projecte subvencionat. L’import de l’ajut a projectes d’aquesta
modalitat no podrà ser d’import superior al 70 % del cost de l’activitat subvencionada.
Per la modalitat c. subvencions KREAS d’ajuda a la producció i difusió artística,
l’Ajuntament de Girona podrà concedir subvencions amb una reducció justificada de
fins a un 20% sobre l’import sol·licitat. En aquest cas, el sol·licitant haurà de presentar
una adequació del pressupost en el moment d’acceptar la subvenció.
9. Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment
La instrucció del procediment serà a càrrec del regidor delegat de Cultura.
La resolució correspon a la Junta de Govern Local, d’acord amb la delegació de
l’alcaldia efectuada per decret núm. 2016003978 de 18 de març de 2016.
10. Composició de la comissió de valoració
10.1. Les sol·licituds es valoraran per part d’una comissió integrada per:
- Presidència: a càrrec de la persona que exerceixi de cap d’àrea de Cultura
- Vocals: un mínim de 5 i un màxim de 10 persones, designades per resolució de
l’alcaldia, representatives de tots els àmbits artístics coberts per aquesta convocatòria.
- Secretaria: a càrrec de la persona que exerceixi de tècnic en gestió cultural en l’àrea
de Cultura.
10.2. Les persones membres de la comissió seran designades per decret d’alcaldia
abans que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.
La relació es publicarà en el taulell d’edictes i en el web www.girona.cat/kreas

10.3. La comissió podrà convidar les persones que cregui convenient, especialistes en
els àmbits a valorar i amb veu i sense vot, per tal d’assessorar-se.
10.4. Les persones que formin part de la comissió qualificadora no poden participar a
la convocatòria. En el cas que alguna d’elles es trobi en una de les causes d’abstenció
previstes a l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic, s’abstindrà de la seva valoració.
11. Criteris de valoració
Els projectes presentats es valoraran sobre un total de 50 punts, segons els criteris
següents:
a. Interès artístic i cultural del projecte (fins a 25 punts): l’aposta per la creació
contemporània, el caràcter innovador, originalitat del plantejament i recerca de
nous llenguatges, el potencial de foment de nous públics, la potenciació de les
indústries creatives i la temàtica vinculada a la ciutat. El el cas de la modalitat
a) Beques KREAS de formació artística no reglada, es valorarà el grau de
perfeccionament, professionalització i especialització de la proposta d’estudis
presentada en relació amb la trajectòria artística i objectius del sol·licitant.
b. Viabilitat del projecte (fins a 15 punts): tant econòmica com d’aportació d’altres
recursos que es preveu obtenir per completar el finançament del projecte, així
com les possibilitats d'explotació professional del projecte, especialment els
projectes creatius que tinguin assegurada la seva distribució o exhibició.
c. Solvència artística del sol·licitant: tant a nivell curricular com acadèmic (fins a
10 punts).
Per poder optar als ajuts, en qualsevol de les seves modalitats, caldrà assolir almenys
el 50% de la puntuació establerta per als criteris de valoració a i b, i assolir el 50 % de
la puntuació global. Els projectes s’ordenaran per puntuació global de més a menys,
les beques i les subvencions s’aniran atorgant fins a esgotament de pressupost.
En el cas que es produeixin renúncies o revocacions d’ajuts concedits, es podran
assignar els recursos econòmics alliberats als projectes que, tot i complir amb les
condicions establertes en aquestes bases i a les convocatòries, no hagin obtingut ajut.
Les noves concessions s’assignaran tenint en compte la puntuació dels projectes, per
una banda, i els recursos econòmics disponibles i l’import de l’ajut sol·licitat, per l’altra.
12. Presentació de sol·licituds
12.1. Termini
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de març de 2017.Una vegada
presentada la sol·licitud no s’admetran canvis de titularitat dels projectes.
12.2. Forma de presentació
Les empreses, entitats i associacions hauran de presentar les sol·licituds, juntament
amb la documentació requerida a les bases, telemàticament a través de la seu
electrònica de l’Ajuntament de Girona.
Les persones físiques podran presentar les sol·licituds, juntament amb la
documentació requerida a les bases, telemàticament o a través de qualsevol de les
oficines municipals que disposen de registre d’entrada, les adreces de les quals es
poden consultar a: www.girona.cat/ic

També es podran presentar mitjançant el sistema de correu administratiu o a qualsevol
dels altres llocs establerts a l’article 16.4 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En aquest cas, i dins del termini
establert en aquesta convocatòria, es comunicarà la data i el lloc de presentació de la
sol·licitud a través de correu electrònica a l’adreça electrònica cultura@ajgirona.cat.
Les persones físiques que presentin la documentació en paper a les oficines
municipals de registre o bé mitjançant el sistema de correu administratiu o a qualsevol
dels altres llocs establerts, caldrà que la documentació es presenti sense
enquadernació per tal que pugui ser digitalitzada.
12.3. Documentació
La documentació a presentar és la que s’estableix a les bases específiques
reguladores dels ajuts.
El formulari de sol·licitud es pot descarregar des del web: www.girona.cat/kreas o
https://seu.girona.cat.
13. Fase de preavaluació
S’estableix una fase de preavaluació de les sol·licituds per tal de verificar:
a) el compliment dels requisits, d’apreciació automàtica i no valorables, necessaris per
adquirir la condició de beneficiari.
b) la presentació de tota la documentació requerida.
14. Relació d’admesos i de no admesos
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es farà pública, en el tauler
d’anuncis municipal i en el www.girona.cat/kreas la relació provisional d’admesos i de
no admesos, amb indicació dels motius de la no admissió.
L’esmena dels defectes s’haurà de fer en el termini màxim i improrrogable de 10 dies
hàbils.
Transcorregut aquest termini, es dictarà resolució de tancament, per desistiment dels
interessats, de tots aquells expedients que no s’hagin esmenat correctament, en els
termes previstos a l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
15. Termini de resolució i notificació
15.1. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a
comptar des de la data de publicació de la convocatòria.
15.2. El venciment del termini sense que s’hagi notificat la resolució, legitima les
persones interessades per entendre desestimada, per silenci administratiu, la seva
sol·licitud.
15.3. La resolució provisional es publicarà en el tauler d’anuncis municipal i en el web:
www.girona.cat/kreas. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i tindrà els
mateixos efectes.

15.4. El termini per presentar al·legacions a la resolució serà de 10 dies hàbils a partir
de fer-se pública la resolució. Un cop resoltes les al·legacions, es dictarà la resolució
definitiva.
15.5. La resolució definitiva posarà fi a la via administrativa i es publicarà igualment en
el tauler d’anuncis municipals i en el web www.girona.cat/kreas, assortint els mateixos
efectes que la notificació individual.
Contra aquesta resolució es podrà presentar recurs contenciós administratiu davant
del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent al de la seva publicació, sens perjudici que, si es considera
convenient, s’interposin altres recursos que es creguin més oportuns.
16. Acceptació de l’ajut
Les persones beneficiàries dels ajuts disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, des de
l’endemà de fer-se pública la resolució definitiva, per a presentar l’acceptació de l’ajut i
de les condicions en què s’ha atorgat, d’acord amb el punt 18 de les bases.
En cas de no complir amb aquest requisit, l’Ajuntament podrà optar, discrecionalment,
entre concedir un nou termini o considerar que s’ha renunciat a la subvenció.
17. Reformulació de la sol·licitud i modificació de l’ajut
L’Ajuntament podrà demanar la reformulació de l’acció subvencionada, quan l’ajut
concedit sigui inferior al sol·licitat, tal com es recull en el punt 19 de les bases.
També es podrà modificar la concessió de l’ajut en els casos previstos en el punt 20
de les bases.
En cap cas s’autoritzarà canvi de destinació de l’ajut concedit.
18. Justificació dels ajuts concedits
La justificació es realitzarà d’acord amb el que estableixen les bases específiques.
El termini de justificació finalitzarà el 31 de desembre de 2017.
En cas que s’hagi autoritzat pròrroga per a l’execució del projecte, el termini de
justificació finalitzarà, com a màxim, el 30 de juny de 2018.

