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BASES REGULADORES
DE LA
VUITENA CONVOCATÒRIA
HÀBITAT

ARTÍSTIC

CASTELLÓ

de
4 BEQUES HÀBITAT ARTÍSTIC CASTELLÓ – LA RECTORIA
I
2 BEQUES HÀBITAT ARTÍSTIC CASTELLÓ - GLOGAUAIR
1.- OBJECTE
L’Ajuntament de Castelló de la Plana convoca públicament la vuitena edició
de les beques Hàbitat Artístic Castelló.

Les quatre beques Hàbitat Artístic Castelló – La Rectoria van dirigides a
artistes empadronats/ades a Castelló de la Plana o a la seua província, amb una
antiguitat continuada de com a mínim 3 anys en el moment de la presentació de
la sol·licitud, per a la realització d’un projecte artístic de tema lliure a la
residència La Rectoria de Sant Pere de Vilamajor (Barcelona). El projecte es
podrà realitzar en qualsevol d’aquestes disciplines artístiques: ceràmica *,
pintura,
escultura,
gravat,
dibuix,
fotografia,
vídeo,
obra
gràfica,
instal·lació, videoart, art electrònic. També s'admetran els projectes
multidisciplinaris.
*S'inclou la ceràmica en aquestes beques ja que La Rectoria disposa d’espai,
ferramentes i forns específics per a això.
Més
informació
sobre
la
residència
d’artistes
La
Rectoria
en:
http://www.centreartrectoria.org/
Las dues beques Hàbitat Artístic Castelló – GlogauAir van dirigides a
artistes empadronats/ades a Castelló de la Plana o a la seua província, amb una
antiguitat continuada de com a mínim 3 anys en el moment de la presentació de
la sol·licitud, per a la realització d’un projecte artístic de tema lliure a la
residència GlogauAir, Artist in Residence Program, Berlín-Alemanya. El projecte
es podrà realitzar en qualsevol d’aquestes disciplines artístiques: pintura,
escultura, gravat, dibuix, fotografia, vídeo, obra gràfica, instal·lació,
videoart, art electrònic. També s'admetran els projectes multidisciplinaris.
Més
informació
sobre
la
residència
d’artistes
Glogauair
en:
http://www.glogauair.net/
Les seues comeses principals seran el desenvolupament del seu projecte
artístic i la participació en totes les activitats programades per qualsevol
dels
dos
centres
per
als
artistes
residents,
així
com
l’intercanvi
d’experiències amb la resta d’artistes residents en cada una de les
residències.
2.- REQUISITS
Les 6 beques objecte d’aquesta convocatòria s’adjudicaran mitjançant concurs
entre les persones aspirants que reunisquen els requisits següents abans que
finalitze el termini de presentació de les sol·licituds i els acrediten
documentalment:
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La convocatòria té com a objecte la concessió de 6 beques: 4 beques Hàbitat
Artístic Castelló – La Rectoria i 2 beques Hàbitat Artístic Castelló –
GlogauAir.
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A) Tindre experiència i trajectòria artística demostrable.
B) No haver sigut beneficiari/ària d’una beca Hàbitat Artístic Castelló
convocada per l’Ajuntament de Castelló de la Plana en alguna de les tres
convocatòries precedents.
En el cas d’haver sigut becat/ada amb una beca Hàbitat Artístic Castelló en
alguna convocatòria anterior a les tres precedents, no s’acceptaran
projectes en la mateixa disciplina artística amb què la persona interessada
haja sigut becada amb anterioritat.
C) Ser major d’edat en la data de la presentació de la sol·licitud.
D) Estar empadronat/ada a la ciutat de Castelló de la Plana o a la seua
província amb una antiguitat mínima continuada de 3 anys amb anterioritat a
la data de la sol·licitud.
E) No trobar-se incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de
beneficiari/a establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 13 de
novembre, general de subvencions, la qual cosa s’acreditarà mitjançant
declaració responsable (inclosa en la sol·licitud).
3.- DURACIÓ
Els períodes de duració de cada una de les beques Hàbitat Artístic Castelló
seran els següents:
· 2 beques Hàbitat Artístic Castelló – La Rectoria: el període de duració
per a la residència i realització dels projectes artístics serà deL 2 d’abril
al 30 de juny de 2018.
· 2 beques Hàbitat Artístic Castelló – La Rectoria: el període de duració
per a la residència i realització dels projectes artístics serà del 18 de
setembre al 15 de desembre de 2018.
· 1 beca Hàbitat Artístic Castelló – GlogauAir: el període de duració per a
la residència i realització del projecte artístic serà del 2 d'abril al 30 de
l’1 d’abril al 30 de juny de 2018.
· 1 beca Hàbitat Artístic Castelló – GlogauAir: el període de duració per a
la residència i realització del projecte artístic serà del 2 de juliol al 31 de
desembre de 2018.
Es preveu una exposició col·lectiva amb els projectes finalitzats. No
obstant això, depenent de la configuració, format i naturalesa de cada un dels
projectes, l’Ajuntament de Castelló podrà exposar els diferents projectes junts
o per separat i en les mateixes o diferents dates.
4.- DOTACIÓ





per a cada artista beneficiat/ada amb una beca Hàbitat Artístic Castelló
– La Rectoria: quatre mil huit-cents euros (4.800,00 €). S’abonarà (des
d’abril fins a juny o des d’octubre fins a desembre, d’acord amb el
període amb què l’artista haja resultat beneficiat/ada) a raó de mil
sis-cents euros (1.600,00 €) bruts mensuals, sobre els quals s’aplicaran
les retencions fiscals corresponents (1).
per a l'artista beneficiat/ada amb la beca Hàbitat Artístic Castelló –
GloagauAir de tres mesos (període d’abril a juny): quatre mil huit-cents
euros (4.800,00 €). S’abonarà (des d'abril fins a juny) a raó de mil
sis-cents euros (1.600,00 €) bruts mensuals, sobre els quals s’aplicaran
les retencions fiscals corresponents (1).
per l’artista beneficiat/ada amb la beca Hàbitat Artístic Castelló –
GloagauAir de sis mesos (període de juliol a desembre): nou mil sis-cents
euros (9.600,00 €). S’abonarà (des de juliol fins a desembre) a raó de
mil sis-cents euros (1.600,00 €) bruts mensuals, sobre els quals
s’aplicaran les retencions fiscals corresponents (1).

L’import
trenta-tres
de crèdit
conformitat

total de les beques Hàbitat Artístic Castelló, que ascendeix a
mil sis-cents euros (33.600 €), estarà condicionat a l’existència
adequat i suficient en el Pressupost Municipal de 2018. De
amb la forma de pagament establida en la clàusula 13a, aquestes
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L’import màxim de cada beca serà:
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beques es finançaran a càrrec de l’exercici de 2018, a l’efecte del qual
l’òrgan competent haurà d’assumir el compromís de consignar aquest import en el
Pressupost Municipal de 2018.
(1) Nota informativa: El percentatge aplicable a les retencions fiscals,
vigent en la data de publicació d’aquestes bases -sense perjuí que,
posteriorment, puga veure’s modificat legalment-, es correspon amb el 2% de
l’import brut.
5.- TERMINI
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la seua
publicació en el Butlletí Oficial de la Província (d’ara en avant BOP) i
finalitzarà el 20 de novembre de 2017. La convocatòria es publicarà en el BOP,
així com en el Portal de la Ciutadania de l’Ajuntament de Castelló de la Plana
(https://portal.castello.es/PortalCiudadano/).
6.- LLOC I FORMA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Les sol·licituds es podran presentar de forma física als llocs següents:
Registre
Junta de
Junta de
Junta de
Junta de
Junta de

General de l’Ajuntament (pl. Major, núm. 1)
Districte Nord (pl. del Primer Molí, s/n)
Districte Sud (c/ Ricard Català cantó amb Joaquín Marqués)
Districte Est (av. Germans Bou, 27)
Districte Oest (pl. Espanya, s/n, antiga estació Renfe)
Districte Marítim (passeig Bonavista, núm. 28, Grau de Castelló)

Les sol·licituds també es podran presentar de forma telemàtica per mitjà de
l’enviament d’un únic correu electrònic a l'adreça cultura@castello.es, en
l’assumpte del qual figurarà “BEQUES HÀBITAT ARTÍSTIC CASTELLÓ” seguit del/s
cognom/s de la persona interessada. En el cos del correu electrònic figurarà un
enllaç de descàrrega d'arxius tipus DROPBOX o GOOGLE DRIVE, per exemple, amb
tota la documentació i arxius que es detallen en el punt 7 d’aquestes bases. A
més, dins del termini establit per a la presentació de sol·licituds, la persona
sol·licitant haurà de posar-se en contacte amb el Negociat de Cultura de
l’Ajuntament de Castelló, en els telèfons 964 239 101 o 964 227 556, a fi de
confirmar la recepció del seu correu i la correcta descàrrega, obertura i
lectura de la documentació enviada. Després d’aquesta confirmació telefònica
s’enviarà un correu electrònic acreditatiu de la correcta recepció de la
documentació.

7.- DOCUMENTACIÓ
Tota la documentació es presentarà en valencià o en espanyol. Les
sol·licituds hauran d’estar acompanyades de la documentació següent i en aquest
ordre:
a) Full de sol·licitud
www.castello.es.

degudament

omplit

i

signat,

disponible

en

En el mateix full de sol·licitud s’haurà de manifestar l’ordre de
preferència en l’elecció de beques en funció del lloc i temps de gaudi de
cada una d’elles. S’hauran de marcar, en l’espai destinat a això, cada una
de les caselles amb els números de l’1 al 4, sent la casella marcada amb el
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També es podrà utilitzar qualsevol dels mitjans de presentació i enviaments
establits en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú
(d’ara en avant Llei 30/1992) (precepte que, després de la derogació d'aquesta
Llei, es manté en vigor d’acord amb la disposició final setena de la Llei
39/2015,
d’1
d’octubre,
del
procediment
administratiu
comú
de
les
administracions públiques).
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número 1 la beca de major preferència i la casella marcada amb el número 4
la de menor preferència.
b) Fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport amb validesa
mínima fins a la finalització de la beca. Aquesta documentació no haurà de
ser aportada per la persona sol·licitant quan autoritze l’Ajuntament de
Castelló de la Plana a obtindre-la directament dels òrgans administratius
corresponents, circumstància que manifestarà en la sol·licitud. (1 foli).
c) Documentació acreditativa del/s empadronament/s (volant/certificat)
que acredite/n el/s domicili/s de la persona aspirant a la beca i la seua
residència a la província de Castelló per una antiguitat mínima continuada
de 3 anys en la data de la sol·licitud. No serà necessària la presentació
d’aquest document per a aquells/es que complisquen aquest requisit
d’empadronament de forma continuada a la ciutat de Castelló de la Plana (1
foli).
d) Experiència artística demostrable i expedient acadèmic (1 foli) en què
es detalle de forma clara i en aquest mateix orde:
-Exposicions individuals, instal·lacions,
(segons disciplines artístiques)

projeccions

o

exhibicions

- Premis
- Titulació o titulacions acadèmiques relacionades amb les Belles Arts,
Disseny i/o Comunicació Audiovisual, o amb les disciplines que es mencionen
en l’objecte d’aquesta convocatòria (pintura, escultura, gravat, dibuix,
fotografia, vídeo, obra gràfica, instal·lació, videoart o art electrònic).
- Formació universitària i no universitària relacionada amb les Belles
Arts, Disseny i/o Comunicació Audiovisual, o amb les disciplines que es
mencionen en l’objecte d’aquesta convocatòria (pintura, escultura, gravat,
dibuix, fotografia, vídeo, obra gràfica, instal·lació, videoart o art
electrònic).
e) Acreditació documental dels mèrits al·legats al currículum que s’hi
adjuntaran per l’ordre següent: exposicions, instal·lacions o exhibicions
individuals; premis; titulació acadèmica; formació universitària i no
universitària
relacionada
amb
Belles
Arts,
Disseny
i/o
Comunicació
Audiovisual, o amb les disciplines que es mencionen en l’objecte d’aquesta
convocatòria. Aquesta documentació haurà de presentar-se mitjançant còpies
en color, i no s'acceptaran originals ni documentació adjunta com ara
catàlegs, fullets... (màxim 24 folis).
g) El projecte, especificant el seu objectiu, pla d’actuació i
justificació personal de la conveniència de dur-ho a terme dins del termini
de duració de la beca. Només s’admetrà un projecte per persona. L’extensió
màxima de la memòria serà de 10 folis, amb una lletra ARIAL, grandària 11,
interlineat simple.
Les persones sol·licitants que manifesten la seua preferència per una
beca de 6 mesos i, en cas de quedar-ne descartats, desitgen optar a una de
les beques de 3 mesos, hauran de
detallar dins del projecte l’adaptació
d'aquest a una execució de 3 mesos.
Així mateix, les persones sol·licitants que manifesten la seua
preferència per una de les beques de 3 mesos i, en cas de quedar-ne
descartats, desitgen optar a la beca de 6 mesos, hauran de detallar dins del
projecte l’adaptació d'aquest a un període d’execució de 6 mesos.
h) Declaració responsable (inclosa en la sol·licitud) de no trobar-se
incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari/ària,
establides en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
i) Certificats emesos per l’Agència Estatal d’Administració Tributària i
la Tresoreria General de la Seguretat Social, d’estar al corrent en el
compliment de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social. Aquesta
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f) Sinopsi del projecte (màxim de 100 paraules) (1 foli).
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documentació no haurà de ser aportada per la persona sol·licitant quan
autoritze l’Ajuntament de Castelló de la Plana a obtindre directament dels
òrgans administratius corresponents l’acreditació del compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, circumstància que
manifestarà en la sol·licitud.
Per qüestions d’organització i valoració, aquest material ha de presentar-se
en format DinA 4, enquadernat i ocupant un màxim de 40 folis, a doble cara, en
total. Es desestimarà tota documentació que no s’ajuste a aquesta norma.
En el cas de projectes audiovisuals l’artista podrà aportar un únic DVD que
acompanye la documentació exigida.
L’Ajuntament de Castelló es reserva el dret de sol·licitar, amb la indicació
prèvia de la Comissió Avaluadora, la presentació de documentació complementària
així com la presentació d’obra original, o d’un major nombre d’obres com a
suport al projecte.
El material de les propostes presentades que resulten becades, quedarà en
propietat de l’Ajuntament de Castelló. El material corresponent a les persones
candidates no becades haurà de ser recollit per les persones interessades en el
termini de tres mesos comptadors des de la publicació de la resolució
definitiva d'aquesta convocatòria. Les despeses derivades de la devolució dels
treballs seran a càrrec de les persones interessades. En el supòsit que no
s’arrepleguen els treballs, l’Ajuntament de Castelló de la Plana es reserva la
possibilitat de procedir a la seua destrucció, una vegada passats tres mesos
des de la seua resolució.
S’exclouran de la convocatòria aquelles
acompanyades de tota la documentació requerida.

sol·licituds

que

no

vinguen

8.- CRITERIS DE BAREMACIÓ
Les condicions de mèrit qualificables per la Comissió Avaluadora, degudament
justificades i el barem a aplicar de 100 punts com a màxim és el següent:
A- PROJECTE: fins a un màxim de 70 punts. La Comissió avaluarà els projectes
presentats pels artistes.
B- EXPERIÈNCIA ARTÍSTICA DEMOSTRABLE: fins a un màxim de 15 punts valorats en
funció de la seua rellevància.
a

10

punts.

En relació amb les exposicions individuals no s’admetran aquelles que es
realitzen en llocs que no tinguen com a finalitat la seua dedicació a
activitats artístiques (restaurants, hotels, bars...).
Premis, fins a un màxim de 5 punts.
(Només es valoraran els primers premis, atorgant-se 1 o 2 punts en funció de la
rellevància de la institució que els atorga, segons el parer de la Comissió
Avaluadora. No tindran consideració de premis, als efectes d’aquesta
convocatòria, les mencions o reconeixements).
C- EXPEDIENT ACADÈMIC: fins a un màxim de 15 punts.
a. Titulació universitària. Fins a un màxim de 10 punts. S’atorgaran
10 punts en cas de llicenciatura o grau superior en les
disciplines que es mencionen en l’objecte d’aquesta convocatòria
(pintura, escultura, gravat, dibuix, fotografia, vídeo, obra
gràfica, instal·lació, videoart o art electrònic). En el cas que
la titulació es corresponga amb una diplomatura, s’atorgaran 5
punts per cada una fins a un màxim de 10 punts. En el cas
d’aspirants de nacionalitat d’origen d’un país on l’espanyol no és
llengua oficial, la titulació -igual que la resta de la
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Exposicions, instal·lacions o exhibicions individuals, fins
(S’atorgarà 1 punt per exposició individual presentada)
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documentacióhaurà
de
presentar-se
degudament
traduïda
a
l’espanyol o anglés.
b. Formació
universitària
i
no
universitària
relacionada
amb
l’objecte de la convocatòria. Fins a un màxim de 5 punts.
S’atorgarà 1 punt per cada títol (cursos d’especialització,
màster, cursos de postgrau, etc.) universitari o no universitari
presentat i que tinga relació amb les Belles Arts, Disseny o
Comunicació Audiovisual, o les disciplines que es mencionen en
l’objecte d’aquesta convocatòria (pintura, escultura, gravat,
dibuix, fotografia, vídeo, obra gràfica, instal·lació, videoart o
art electrònic).
9.- COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ AVALUADORA
La Comissió Avaluadora estarà formada per:
a) Presidenta: la regidora delegada de Cultura.
b) Secretari/ària: el secretari general de l’Administració municipal o un
funcionari/ària de l’Ajuntament en qui delegue.
c) 4 Vocals: 1 membre del Consell Municipal de Cultura, la directora de
l'Espai d'Art Contemporani de Castelló o persona en qui delegue, el director
del Museu de Belles Arts de Castelló o persona en qui delegue, 1 artista de
reconegut prestigi i 1 comissari/ària o crític/a d’art, ambdós de reconegut
prestigi en l’àmbit nacional.
La Comissió Avaluadora no podrà substituir-se ni actuar sense la presència
de més de la meitat dels seus membres. Així mateix, estaran facultats per a
resoldre les qüestions que puguen suscitar-se durant la realització dels
barems, per a adoptar els acords necessaris que garantisquen el degut ordre
d'aquestes en tot allò que s’ha previst en aquestes bases.
Quan concorregueren en els membres de la Comissió Avaluadora algunes de les
circumstàncies previstes en l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic, aquests s’abstindran d’intervindre; de la
mateixa manera els aspirants podran recusar-los en la forma prevista en
l’article 24 de la llei esmentada.

L’òrgan competent per a resoldre és la Junta de Govern Local, que concedirà
les beques a proposta de la Comissió Avaluadora. Aquesta proposta de concessió
de beques inclourà una borsa de reserva per orde de puntuació, per si es donara
el cas de produir-se renúncia o abandonament i es crega oportuna la continuïtat
de la beca, sempre que no haja transcorregut el primer mes d'aquesta.
Cada una de les beques s’aniran concedint per eliminació d’acord amb l’ordre
de preferència expressat en els fulls de sol·licitud per cada una de les sis
primeres persones classificades. Així a l’aspirant amb major puntuació se li
assignarà la primera beca per preferència en la llista del seu full de
sol·licitud; al segon aspirant en puntuació, se li assignarà la més prioritària
de les seues preferències que coincidisca amb les beques restants. I així
successivament fins a la sisena i última opció. En el cas de renúncia d’alguna
de les persones becades, la següent classificada tindrà l’opció de triar entre
la resta de beques.
Així mateix, a proposta de la Comissió Avaluadora es podran declarar
desertes una, diverses o totes les beques en el cas que, al seu criteri, es
considere insuficient la qualitat dels projectes. Respecte d'aquells projectes
que, segons el parer de la Comissió Avaluadora, no aconseguisquen una puntuació
mínima de 35 punts, no es procedirà a la valoració dels criteris de baremació
de l’experiència artística demostrable i de l’expedient acadèmic.
El termini màxim per a resoldre la convocatòria serà de dos mesos comptadors
des de la finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.
Transcorregut dit termini sense haver-se notificat la resolució, legitima les
persones interessades a entendre desestimada per silenci administratiu la
sol·licitud de concessió de la beca.
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10.- RESOLUCIÓ DEL CONCURS

Ajuntament de CASTELLÓ de la Plana
CULTURA

11.- CARÀCTER DE LA BECA
La concessió i aprofitament de les beques no implicarà cap
laboral o administrativa amb l’Ajuntament de Castelló de la Plana.

vinculació

Les despeses derivades de viatges, assegurances mèdiques o d'accident,
allotjament i manutenció de les persones becades, així com dels materials per
al
desenvolupament
dels
projectes
aniran
a
càrrec
de
les
persones
beneficiàries.
12.- OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES
a)
Comunicar
la
seua
acceptació
expressa
per
correu
electrònic
(cultura@castello.es) o fax (964260991) a l’Ajuntament, en un termini de 10
dies des que es comunique la seua selecció.
b) Disposar de cobertura sanitària en el lloc i temps que indique la beca
adjudicada. És responsabilitat del/la beneficiari/ària de la beca contrratar
la cobertura sanitària o l'assegurança d'accidents en cas que no dispose
dels mateixos en la residència d'artistes de destí.
c) Acceptar i complir les normes establides en les bases d’aquesta
convocatòria i les que s’establisquen en la resolució de la concessió, així
com les instruccions que durant el període de vigència d'aquesta, reben de
l’Ajuntament de Castelló de la Plana a través del tècnic especialista en
Gestió i Dinamització Cultural de l’Ajuntament de Castelló.
d) Personar-se el primer dia del període de cada beca en la residència
d’artistes que corresponga i contactar amb l’Ajuntament (cultura@castello.es
o tel. 964 23 91 01) per a comunicar la seua arribada. En cas de no
contactar amb l’Ajuntament de Castelló de la Plana en el termini de 10 dies
a partir del començament de la beca, perdrà la primera mensualitat. Si
transcorren
30 dies sense
que s’haja incorporat a la residència
corresponent, ni mitjance la deguda justificació, perdrà el seu dret a la
beca concedida. En el cas que es justifique el retard en la incorporació, la
regidora delegada de Cultura, amb un informe previ elaborat pel tècnic
especialista en Gestió i Dinamització Cultural de l’Ajuntament de Castelló,
podrà resoldre la suspensió de la beca, el pagament de mensualitats
completes o de mitja mensualitat.

g) Realitzar un informe mensual, que s’enviarà per correu electrònic a
l'adreça cultura@castello.es dins dels 10 dies següents a cada mes, en què
es detalle, per mitjà de text i imatge, el progrés i estat de
desenvolupament del projecte. Es farà menció especial a aquells canvis que
s’executen sobre el projecte original pel qual ha sigut becat/ada. Aquest
informe anirà acompanyat de la còpia de la factura o rebut de pagament per
la seua residència en el centre artístic corresponent.
h) Presentar en l’Ajuntament de Castelló de la Plana -després de la
comunicació de la resolució del concurs- una fitxa de tercers degudament
omplida i conformada per l’entitat bancària en què figure el número del
compte en què s’abonarà cada mensualitat de la dotació.
i) Esgotar el període de permanència de la residència i desenvolupar
completament el seu projecte durant el període de vigència d'aquesta, amb
nivell de dedicació satisfactori.
j) En finalitzar el període de la beca, presentar una memòria en què, segons
els objectius marcats en la sol·licitud, es realitze una avaluació final
sobre resultats i aprofitament d'aquesta, acompanyada de la documentació
gràfica dels treballs realitzats. A la seua recepció es donarà per
finalitzada la beca.
k) En finalitzar el període de la beca, a proposta de la Comissió
Avaluadora, la regidora delegada de Cultura seleccionarà una obra de cada
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f) Abonar la mensualitat per la residència en el seu centre artístic
corresponent dins dels terminis que aquest centre establisca per a això.

Ajuntament de CASTELLÓ de la Plana
CULTURA

artista, en els supòsits de sèries d’obra plàstica -en qualsevol de les
disciplines que conformen l’objecte d’aquesta convocatòria-, que serà cedida
a títol gratuït a l’Ajuntament de Castelló de la Plana a tots els efectes i
que serà inscrita en l’Inventari General de Béns de l'Ajuntament.
En el cas que el projecte desenvolupat per qualsevol dels i les artistes
durant el període de duració de la beca -en qualsevol de les disciplines que
conformen l’objecte d’aquesta convocatòria-, culmine en obra única, aquesta
serà cedida a títol gratuït a l’Ajuntament de Castelló de la Plana a tots
els efectes i serà inscrita en l’Inventari General de Béns de l'Ajuntament.
En el cas que el projecte desenvolupat per qualsevol dels i les artistes
durant el període de duració de la beca -en qualsevol de les disciplines que
conformen l’objecte d’aquesta convocatòria-, culmine en obra artística
efímera, tant els materials que componen l’obra com els drets d’exposició,
instal·lació, exhibició, reproducció i documentació seran cedits a
perpetuïtat a l’Ajuntament de Castelló de la Plana.
l) L’Ajuntament de Castelló podrà exercitar en exclusiva i sense finalitat
lucrativa l’exposició, reproducció en catàlegs, distribució i comunicació
pública de les obres d’art que passen a integrar els fons de l’Inventari
General de Béns del mateix Ajuntament.
13.- CONDICIONS DE PAGAMENT DE LA BECA
L’import de cada una de les beques s’abonarà per mig de mensualitats, a raó
de mil sis-cents euros (1.600,00 €) IRPF inclòs per mensualitat, en pagaments
que es faran efectius en els comptes designats a aquest efecte per les persones
becàries.
A la fi de fer front a les despeses d’adquisició de material necessari per a
l’execució del projecte, l’import corresponent a la primera mensualitat de cada
una de les beques s’abonarà dins del període dels 15 dies següents a la
presentació d’un informe signat pel tècnic especialista en Gestió i
Dinamització Cultural, en què s’acredite que la persona beneficiària, ha
iniciat la seua residència en el centre corresponent. Aquest informe haurà
d’estar conformat per la regidora delegada de Cultura.

En el cas de renúncia de la beca, la persona beneficiària haurà de
notificar-ho per escrit a l’Ajuntament de Castelló de la Plana, exposant
detalladament les raons de la seua renúncia i presentar un informe-memòria
relatiu al contingut de la beca corresponent al període de desenvolupament. Dit
informe haurà de supervisar-se pel tècnic especialista en Gestió i Dinamització
Cultural de l’Ajuntament de Castelló. Si la renúncia de la beca és per motius
justificats, s’abonarà la quantitat proporcional a la part del projecte
executat durant el període de gaudi de la beca. Si no s’apreciaren motius
justificats, el/la beneficiari/a no percebrà l'import de dita mensualitat.
Quedarà sense efecte el gaudi i conseqüent abonament de les beques,
mitjançant la resolució de la regidora delegada de Cultura en què, després de
l’emissió d’un informe del tècnic especialista en Gestió i Dinamització
Cultural i amb audiència prèvia del becari/ària corresponent, es pose de
manifest que s’ha incorregut en algun dels supòsits següents:
Quan a la vista dels informes mensuals elaborats pel tècnic
especialista en Gestió i Dinamització Cultural, no es duguera a terme de
forma global el projecte que va motivar la concessió de la beca.
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Els següents pagaments es realitzaran de la manera següent: durant l’última
setmana de cada mes, el tècnic especialista en Gestió i Dinamització Cultural
de l’Ajuntament de Castelló elaborarà un informe sobre el compliment de les
obligacions de les persones beneficiàries establides en l’apartat 12é
d’aquestes bases des de l’inici de la beca fins a la data d’informe. Aquest
document, amb el vistiplau de la regidora delegada de Cultura, serà el document
vàlid per al pagament de dita mensualitat, que es farà efectiu com a màxim dins
del termini dels primers deu dies del mes que segueix a la firma de l'informe.

Ajuntament de CASTELLÓ de la Plana
CULTURA

Quan a la vista dels informes mensuals elaborats pel tècnic
especialista en Gestió i Dinamització Cultural, deixaren de complir-se una o
diverses de les obligacions establides en el punt 12 d'aquesta convocatòria.
14.- NORMATIVA APLICABLE
Per a tot allò que no preveuen expressament aquestes bases, resultarà
d'aplicació supletòria la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; el 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;
l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament
de Castelló de la Plana, publicada en el BOP núm. 61 de 19 maig de 2009; el
Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell Valencià, pel qual es regula la
concessió de beques, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en aquells
preceptes que no es troben derogats, així com la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
En cas de reclamació o conflicte seran competents
jurisdicció sobre la ciutat de Castelló de la Plana.

els

tribunals

amb
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