
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE CULTURA

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL

RESOLUCIÓ CLT/941/2020, de 29 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració
de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les arts, per a
la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per a la recerca i la innovació en els àmbits
de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament per a
l'any 2020 (ref. BDNS 504688).

Atès l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió del 28
d'abril del 2020, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les arts, per a la concessió de beques, en règim
de concurrència competitiva, per a la recerca i la innovació en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors
creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament per a l'any 2020,

 

Resolc:

 

Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Acord del Consell d'Administració
de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, del 28 d'abril del 2020, pel qual s'aprova la convocatòria en
l'àmbit de les arts, per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per a la recerca i la
innovació en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del
pensament per a l'any 2020.

 

Barcelona, 29 d'abril de 2020

 

Francesc Vilaró i Casalinas

President del Consell d'Administració

 

 

Acord

del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, del 28 d'abril del 2020, pel qual
s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les arts, per a la concessió de beques, en règim de concurrència
competitiva, per a la recerca i la innovació en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les
arts escèniques, de la música i del pensament per a l'any 2020.

 

A principi de març del 2020, ha estat reconeguda com a pandèmia global la malaltia per coronavirus (COVID-
19), que ha derivat en la declaració de l'estat d'alarma, del passat 14 de març de 2020, per a la gestió de la
situació de crisi sanitària que ha provocat. Un cop s'ha avançat en la lluita contra la pandèmia, el Departament
de Cultura està adreçant nous esforços per tal d'impedir, en la mesura del possible, danys

irreparables al teixit laboral, empresarial, institucional i creatiu que configuren el món de la cultura, establint
les bases i els mecanismes per una recuperació ràpida i positiva, degut a la reducció dràstica i involuntària de
l'activitat cultural.

Atès que el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, estableix en les seves disposicions addicionals tercera i
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quarta la suspensió dels termes i dels terminis per a la tramitació dels procediments administratius, així com la
dels terminis relatius a la prescripció i a la caducitat. Atès que no obstant l'anterior, també s'estableix que es
podrà continuar amb la tramitació de l'expedient quan es consideri indispensable per a la protecció de l'interès
general i prèvia resolució expressa i motivada de l'òrgan competent (disposició addicional 3ª, apartat 4, segons
la modificació feta mitjançant el RD 465/2020).

Atès que s'ha publicat el Decret llei 8/2020, de 24 de març de 2020, en virtut del qual s'estableixen també,
mesures de flexibilització en matèria de subvencions i si escau, d'ajuts, per tal de pal·liar els efectes de la
situació de crisi generada pel COVID-19 o les mesures preses per combatre'l.

Atès que en data 25 de març de 2020, la Intervenció General ha emès la nota Criteris 01/2020, Criteris a
seguir en els procediments de subvencions i ajuts en aplicació del Reial Decret 463/2020 que declara l'estat
d'alarma pel COVID-19, actualitzat en data 15 d'abril de 2020, en la que en els apartats 2.3. i 2.4 s'estableix
que es podran publicar noves convocatòries durant l'estat d'alarma sempre i quan l'òrgan concedent acordi
motivadament la continuació del procediment, si és indispensable per a la protecció de l'interès general.

Atès que el Departament de Cultura ha valorat quins procediments administratius afectats per la suspensió de
terminis decretat pel RD 463/2020, són indispensable per a la protecció de l'interès general, i donat que la
Direcció General Creació, Acció territorial i Biblioteques ha emès un informe en data de 27 d'abril de 2020, en
el que exposa que el sector dels creadors és un sector fràgil que pateix els mateixos problemes que el de les
persones adscrites al règim laboral d'autònoms i que les mesures proposades fins al moment per part del
Departament de Cultura sobretot estan orientades a donar resposta a les pèrdues econòmiques de les
empreses i les estructures que produeixen i programen cultura, però no tenen en compte el sector dels
creadors/res, que en la major part estan establerts com a professionals autònoms, i per tant amb ingressos
que depenen directament de la seva activitat.

És per això que per tal de contribuir a la liquiditat i preservar l'interès general dels creadors dels sectors de les
arts escèniques, les arts visuals, la música i el pensament, així com els nous sectors creatius per tal de dotar-
los dels recursos econòmics i materials que hauran de permetre continuar fent la seva feina, en especial, a
aquelles a qui s'han cancel·lat o bé postergat sine die projectes emparaulats que, massa sovint, no compten
amb la formalització d'un contracte, i que estan exclosos de les línies extraordinàries que preveu convocar el
Departament de Cultura.

Vist l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió de 6
de febrer de 2017, pel qual s'aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió
d'ajuts en règim de concurrència, publicat mitjançant la Resolució CLT/232/2017, de 7 de febrer (DOGC núm.
7312, de 20.2.2017); bases que han estat modificades pels Acords del Consell d'Administració de l'Oficina de
Suport a la Iniciativa Cultural adoptats en les sessions de 28 de novembre de 2017 (Resolució CLT/2804/2017,
de 30 de novembre; DOGC núm. 7511, de 5.12.2017), de 19 de febrer de 2018 (Resolució CLT/373/2018, de
28 de febrer; DOGC núm. 7574, de 8.3.2018) i de 28 de novembre de 2018 (Resolució CLT/2843/2018, de 30
de novembre; DOGC núm. 7766, de 12.12.2018);

Vist l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, adoptat en la sessió de 27
de febrer de 2019, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions
corresponents a set línies d'ajuts en l'àmbit de les arts, publicat mitjançant la Resolució CLT/625/2019, de 12
de març (DOGC núm. 7834, de 19.3.2019);

D'acord amb el que disposen l'article 92.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat
mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 7.3.a) dels Estatuts de l'Oficina de Suport
a la Iniciativa Cultural (OSIC), aprovats pel Decret 7/2012, de 10 de gener;

Vist l'informe preceptiu del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts;

A proposta del Departament de Cultura, el Consell d'Administració acorda:

 

—1 Obrir la convocatòria en l'àmbit de les arts, per a la concessió de beques, en règim de concurrència
competitiva, per a la recerca i la innovació en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les
arts escèniques, de la música i del pensament per a l'any 2020 (CLT019).

 

—2 Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases generals que consten a l'annex de l'Acord de 6 de febrer de 2017 del Consell d'Administració de
l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, publicat mitjançant la Resolució CLT/232/2017, de 7 de febrer
(DOGC núm. 7312, de 20.2.2017), modificades pels Acords del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a
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la Iniciativa Cultural adoptats en les sessions de 28 de novembre de 2017 (Resolució CLT/2804/2017, de 30 de
novembre; DOGC núm. 7511, de 5.12.2017), de 19 de febrer de 2018 (Resolució CLT/373/2018, de 28 de
febrer; DOGC núm. 7574, de 8.3.2018) i de 28 de novembre de 2018 (Resolució CLT/2843/2018, de 30 de
novembre; DOGC núm. 7766, de 12.12.2018);

b) L'apartat 9 de l'annex de l'Acord de 27 de febrer de 2019 del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a
la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions
corresponents a set línies d'ajuts en l'àmbit de les arts, publicat mitjançant la Resolució CLT/625/2019, de 12
de març (DOGC núm. 7834, de 19.03.2019);

c) La normativa general de subvencions.

 

—3 La dotació màxima de la convocatòria és de 300.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària
7495D/4800001 que es finança amb càrrec al pressupost de l'OSIC corresponent a l'any 2020.

La dotació màxima es podrà ampliar en funció de les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat pressupostària.

 

—4 El període per presentar les sol·licituds és del 12 al 27 de maig de 2020.

 

—5 Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva
justificació s'han de fer només per mitjans telemàtics, a través del portal Tràmits del Departament de Cultura
(http://cultura.gencat.cat/ca/tramits), d'acord amb l'Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s'aprova la
tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d'ajuts de
concurrència pública, modificada per l'Ordre CLT/47/2014, de 21 de febrer.

 

—6 L'òrgan instructor és l'administrador o administradora de l'OSIC, que elabora la proposta de resolució,
d'acord, si escau, amb l'informe de la comissió de valoració corresponent, en vista dels documents presentats i
de les comprovacions d'ofici fetes d'acord amb la base general 12, i l'eleva al Consell d'Administració de l'OSIC.

Prèviament a la concessió de les beques, l'administradora de l'OSIC resol sobre la inadmissió o el desistiment
de les sol·licituds.

Correspon al Consell d'Administració de l'OSIC resoldre sobre la concessió o denegació de les beques, a través
d'un acord que s'ha de dictar i publicar en el termini màxim de quatre mesos a comptar de l'endemà de la data
de publicació de la convocatòria.

Les resolucions i els acords resolutoris de beques es publiquen al Tauler electrònic de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), sens perjudici que es puguin
utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els
mateixos efectes.

En la publicació de la resolució o acord resolutori ha de constar que aquest no exhaureix la via administrativa i
que es pot interposar un recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini
d'un mes a comptar de la data de publicació.

Transcorregut el termini màxim de quatre mesos sense que s'hagi dictat i publicat l'acord, les persones
sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

 

—7 Les persones membres de la comissió de valoració d'aquesta línia de beques són nomenades per resolució
de la persona titular del Departament de Cultura, que es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

—8 Contra aquest acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant la
persona titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes a partir de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.

 

(20.126.013)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8130 - 11.5.20203/3 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20126013-2020

https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html



