
	

	

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA 
DE BEQUES PER A JOVES DISSENYADORS EN MARC DEL PROJECTE EUROPEU 
“CREATEX – PATRIMONI TÈXTIL INSPIRANT CREATIVITATS” 
 
1. Objecte 
Aquestes bases tenen com a objecte establir els requisits i el procediment per atorgar 
les beques als joves dissenyadors en marc del projecte europeu “CREATEX – Patrimoni 
tèxtil inspirant creativitats”. PROJECTE CREATEX 
 
L’Ajuntament de Gironella forma part del projecte europeu CREATEX, dins el programa 
Europa Creativa de l’Agencia de Cultura de la Comissió Europea. Gironella, juntament 
amb 4 socis europeus més, l’Ajuntament de Santo Tirso (Portugal), el Museu del Tèxtil 
de Prato (Itàlia), l’Acadèmia de les Arts de Lodz (Polònia), i l’ Acadèmia Sueca de Tèxtil – 
Universitat de Borås (Suècia), portarà a terme un projecte basat en la revaloració del 
patrimoni tèxtil europeu. 
 
Createx vol donar importància al patrimoni tèxtil, entès com una font d’inspiració per a 
dissenyadors i indústries creatives. Per aconseguir-ho, el projecte consta de dues fases. 
La primera consisteix en la digitalització i catalogació de patrimoni tèxtil dels 5 socis, i la 
segona busca experimentar amb l’ús dels teixits digitalitzats i reinterpretar aquest 
patrimoni, amb l’objectiu de crear 15 col·leccions de moda inspirades amb el patrimoni 
digitalitzat dels 5 territoris. Aquestes col·leccions seran creades per 15 joves 
dissenyadors, que a més de dissenyar i produir-les, tindran l’oportunitat de realitzar 
una residencia creativa internacional. 
 
L’Ajuntament de Gironella concedirà 3 beques de 2.000€ cadascuna a 3 joves 
dissenyadors interessats en el disseny de productes contemporanis. Aquestes beques 
permetran realitzar una residencia creativa a l’estranger i crear una petita col·lecció, 
tèxtil, de moda o de disseny interior inspirada pel patrimoni tèxtil. Aquestes petites 
col·leccions seran objecte d’una exhibició internacional a Lodz al desembre del 2019 i 
gener del 2020, amb la possibilitat de visitar més països. La col·lecció anirà 
acompanyada d’un catàleg, donant així una oportunitat als participants de guanyar 
visibilitat a Europa.  
 
 
2. Beneficiaris 
Poden ser beneficiaris de les beques les persones físiques residents al Berguedà, que a 
dia 1 de juny hagin complert els 18 anys, i no tinguin més de 30 anys. 
 
3. Import màxim i aplicació pressupostària 

3.1. L’import màxim destinat a aquesta convocatòria és de 6.000€ previstos en 
l’aplicació pressupostària 430.48000  del pressupost Municipal.  

3.2. Els imports que es podran assignar son els següents: 
3.2.1. Import màxim per participant de 2.000€ dels quals: 

3.2.1.1. 400€ referents a despeses de transport 
3.2.1.2. 300€ referents a despeses d’allotjament 



	

	

3.2.1.3. 250€ referents a despeses 
de manutenció 

3.2.1.4. 1.100€ referents a la creació de la petita col·lecció 
 

4. Procediment de concessió 
4.1. Les beques s’atorgaran segon règim de concurrència competitiva d’acord amb allò 

establert en aquestes bases. 
4.2. Cada participant podrà presentar el màxim d’1 projecte. 

 
5. Incompatibilitats 

Aquestes beques són incompatibles amb altres ajuts econòmics de la Unió Europea 
que els sol·licitants siguin beneficiaris en el mateix període de temps . 

 
6. Requisits dels beneficiaris 

- Ser resident al Berguedà. 
- Tenir entre 18 i 30 anys l’1 de juny de 2019. 
- Tenir un domini mitjà-alt d’anglès. 
- Tenir coneixements en disseny tèxtil, moda, disseny interior o joieria.  
- Tenir disponibilitat per viatjar a Lodz (Polònia) la primera setmana de juny de 

l’any 2019. 
 

7. Finançament de les beques 
L’import màxim de la beca no superarà la quantitat de 2.000€ per participant. Les 3 
beques cobriran els següents costs de cada participant: 

- Desplaçaments, manutenció, allotjaments, entrades als museus i transport local 
durant la residencia creativa a Lodz (Polònia), fins a un màxim de 900€. 

- Costs de producció i creació de les petites col·leccions, fins a un màxim de 
1.100€. 
 

8. Sol·licituds i documentació 
8.1. Les sol·licituds i la documentació requerida en aquestes bases s’haurà de 

presentar de manera electrònica a l’Ajuntament de Gironella, sens prejudici del 
que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú. 

8.2. La presentació de la sol·licitud significa la plena acceptació d’aquestes bases.  
8.3. Les sol·licituds de la subvenció es formalitzaran amb els models normalitzats que 

estaran a disposició dels interessats a la web de l’ajuntament i a les dependències 
municipals, i que hauran d’anar acompanyats de: 
8.3.1. Fotocòpia del DNI/Passaport 
8.3.2. Vídeo currículum – presentació de màxim 1 minut de durada en Anglès. 
8.3.3. Volant d’empadronament, o document equivalent que acrediti la 

residencia al Berguedà. 
8.3.4. Disponibilitat per viatjar la primera setmana de juny del 2019. 
8.3.5. Portfoli  
8.3.6. Proposta gràfica d’una petita col·lecció inspirada en el patrimoni 

digitalitzat disponible a http://createxproject.eu/inspiring-heritage/. Màxim 



	

	

10 pàgines en format PDF que 
mostrin un esbós d’idea per la creació de la petita col·lecció tèxtil, de roba, 
accessoris, disseny interior inspirada pel patrimoni tèxtil dels 5 socis. 
Aquest document, escrit en anglès, ha de mostrar el concepte, inspiració, 
producció i mercat dels productes.  
 

9. Termini de presentació de les sol·licituds 
El termini de presentació de les sol·licituds serà fins el dia 30 d’abril de 2019, inclòs.  
 
10. Tramitació 

10.1. L’òrgan col·legiat competent per a l’ordenació i la instrucció del procediment de 
concessió serà la comissió de valoració que estarà integrada per: l’alcalde, que 
actuarà com a president, el secretari – interventor de l’ajuntament, el regidor de 
cultura, un tècnic municipal, un tècnic de l’Agència de Desenvolupament del 
Berguedà.  

10.2. Aquesta comissió de valoració formularà una proposta d’atorgament de beques a 
la regidoria que traslladarà la resolució definitiva, corresponent a la resolució 
definitiva d’alcaldia, sempre i quan l’import total de les subvencions que han de 
concedir-se no superi el 10% dels recursos de l’entitat local. En la resta de casos, 
la competència serà de la Junta de Govern Local per acord de delegació del Ple 
de la Corporació.  

 
11. Criteris d’atorgament de les beques i la seva ponderació 

11.1. Els criteris d’atorgament generals de la convocatòria són: 
 

11.2.  La presentació d’un projecte a la convocatòria no implica l’atorgament d’una 
beca ja que dependrà de l’avaluació de la documentació presentada segons els 
criteris establerts en aquestes bases. 

11.3. En el cas que no s’esgoti la totalitat de les beques, la comissió de valoració, com 
a òrgan col·legiat podrà atorgar la part restant als projectes que cregui oportuns 
d’acord amb els criteris especificats en aquest article.  

 
 

12. Termini de resolució 

Criteris generals Puntuació màxima 
1. Estudis en l’àmbit artístic 5 
2. Experiència professional en l’àmbit artístic 5 
3. Nivell d’anglès 5 
4. Promoció de la creativitat, singularitat i innovació del 

producte. 
5 

5. Interès general i utilitat del producte final 5 
6. Viabilitat del projecte presentat 5 
7. Abast del projecte. Transcendència que pugi tenir el 

producte més enllà del projecte CREATEX. 
5 

8. Capacitat d’autogestió per la realització del producte 5 



	

	

El termini per a la resolució i la notificació de 
l’atorgament de la beca no serà en cap cap superior a 2 mesos des de la data de 
tancament de presentació de les sol·licituds al registre de l’Ajuntament de Gironella. 
Transcorregut aquest termini sense haver-se resolt, les sol·licituds s’entendran 
desestimades. Els guanyadors seran anunciats al Maig del 2019 en un esdeveniment 
públic organitzat per l’Ajuntament de Gironella. 
 
13. Forma de pagament 
Els guanyadors rebran el 45% de l’import, en el moment de la concessió, i el 55% restant 
es pagarà en un termini màxim de 60 dies des del moment de l’entrega final de les 
petites col·leccions, el 5 d’octubre, un cop justificades les despeses del primer 
pagament.   
 
14. Justificació 
Els beneficiaris han de justificar el 40% del primer pagament de les beques rebudes 
aportant la següent documentació: 

- Relació classificada de les despeses de la residencia creativa: 
o Vols d’avió 
o Despeses d’allotjament 
o Despeses de manutenció 
o Despeses de visites culturals 
o Despeses de transport  

- Originals o còpia de les factures i/o els corresponents resguards de pagament. 
No s’admetran factures que no contemplin el desglossat corresponent de l’IVA 
i/o altres imposts. 

14.1. En els casos que no es justifiquin degudament les despeses de les residencies 
creatives, aquesta beca es revocarà i es procedia al reintegrament total o parcial i 
no s’abonarà cap tipus de beca més fins que s’hagin justificat degudament les 
despeses o s’hagi retornat la beca revocada amb l’interès legal previst 
anteriorment.  

 
15. Altres obligacions dels beneficiaris 
Cal que els beneficiaris: 

- Compleixin les condicions establertes en aquestes bases, i les obligacions 
establertes en l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  

- Conservar, durant un període mínim de 5 anys, els justificants originals i l’altra 
documentació relacionada amb la subvenció atorgada.  

- Comunicar a l’Ajuntament de Gironella l’anul·lació de l’activitat subvencionada 
així com el seu desistiment i retornar la part de la subvenció concedida no 
executada.  

 
16. Causes de revocació 
Son causes de revocació de les beques les que es preveuen en els articles 99 i 100 del 
Text refós de la Llei de finances publiques aprovat mitjançant Decret legislatiu 3/2002, 



	

	

de 24 de desembre, l’article 37 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, i l’incompliment dels requisits establerts 
als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.  
 
17. Comprovació i control 
L’Ajuntament de Gironella és la unitat encarregada d’efectiva la comprovació de la 
realització de l’activitat becada, d’acord amb la finalitat i els requisits previstos a la 
convocatòria, les bases reguladores i la resta de normativa que li és d’aplicació.  
 
18. Protecció de dades  
En compliment del reglament europeu de protecció de dades UE 2016/679, de 27 
d’abril de 2016, i pel que fa a l'accés a les dades per compte de tercer, exposem que el 
règim de protecció de dades de caràcter personal en les actuacions que es 
desenvolupen en execució del present contracte serà el previst tant en el text legal 
esmentat, com en la seva normativa de desplegament.  
 
19. Disposicions addicionals 

- Una vegada transcorregut el període per a la presentació de candidatures, es 
procedirà a comprovar que cada sol·licitant aporti la documentació requerida. En 
el cas que es detecti alguna deficiència en la documentació presentada 
juntament amb la sol·licitud, l’organització requerirà a la persona o persones 
sol·licitants perquè presentin aquesta documentació, i es descartaran aquelles 
sol·licituds que presentin algun tipus d’errada o deficiència. 

- El jurat es reserva el dret de demanar als candidats informació addicional o 
aclariments sobre el seu projecte empresarial. 

- Una vegada elaborada la llista de sol·licituds acceptades, el jurat iniciarà la seva 
valoració. 

- La resolució del concurs, conformada per la puntuació del jurat serà pública i 
inapel·lable. Hi ha la possibilitat que algun premi quedi desert, quan no existeixin 
candidatures que reuneixin els requisits mínims o no s’adeqüin als criteris de 
valoració. També es reserva el dret d’atorgar una o vàries mencions a 
candidatures que el jurat creu que han de ser distingides. Aquestes mencions, en 
el cas d’atorgar-se, tindran una dotació a determinar per l’Ajuntament de 
Gironella en forma dinerària o de serveis. 

- Els organitzadors del concurs es reserven el dret a la difusió pública d’aquesta 
convocatòria, respectant sempre la confidencialitat sobre les dades dels 
projectes presentats. 

- La participació en aquest concurs implica la plena acceptació del contingut 
d’aquestes bases. 

- Es garanteix que qualsevol documentació i informació proporcionada pels 
sol·licitants en aquesta convocatòria  serà tractada amb la màxima 
confidencialitat. 

- Correspondrà als organitzadors la facultat de resoldre qualsevol qüestió que es 
pugui presentar en relació amb la interpretació d’aquestes bases. 

- Les persones guanyadores podran utilitzar els premis com a element de 
promoció, però hauran de fer referència al projecte CREATEX. 



	

	

 
Nota: L’organització del Concurs no es fa responsable dels serveis rebuts com a premis per part 
dels col·laboradors i, alhora, es reserva el dret d’efectuar qualsevol canvi, aclariment o rectificació 
de les Bases, si es dóna justa causa, sempre fent-ho públic de la mateixa manera que s’han fet 
públiques les presents bases. 
 
 
 
 


