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RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les Bases reguladores per a la concessió d'ajuts en la 

matrícula del Programa d’Estudis Independents (PEI) del MACBA Museu d’Art Contemporani 

de Barcelona i la convocatòria per al curs 2021-2022  

 

I.- L’art. 4.1 dels Estatuts del Consorci del MACBA estableix com a un dels seus objectius “c) 

L'estímul i la promoció de totes les activitats del Museu d'Art Contemporani de Barcelona com 

a espai per gaudir de l'art contemporani en les seves diverses manifestacions i, al mateix temps, 

com a espai per a la formació i l'educació de la sensibilitat i l'esperit crític de les persones”. 

Amb la finalitat de fomentar la formació i educació en l’art contemporani, el MACBA ha 

implementat un programa d’estudis independents que es conceptualitza com a dispositiu 

d’aprenentatge que té com a objectiu fonamental mobilitzar el pensament crític i activar la 

imaginació política des de la intersecció de pràctiques artístiques, ciències socials i intervencions 

politicoinstitucionals.  

Per tal de facilitar l’accés a aquest programa a estudiants en situació de vulnerabilitat econòmica 

el MACBA considera necessari oferir determinats ajuts per a la matrícula, que es finançarien amb 

càrrec al pressupost definit en l’acord de convocatòria corresponent. 

 

II.- Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 38/2003, de 

17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de 

desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS), així 

com en el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals. 

Vist que els Estatuts del Consorci del MACBA no atribueixen la funció relativa a la tramitació i 

l’aprovació d’expedients de subvencions a cap òrgan d’una manera expressa. 

Vist que l’article 13.5 dels Estatuts atribueix a la Comissió Delegada “q) Totes aquelles altres 

funcions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan”. 

Vist que l’article 13.6 dels Estatuts estableix que “En casos d'urgència, la Presidència de la 

Comissió Delegada pot exercir tota mena d'accions administratives i judicials, si bé amb 

l'obligació d'informar-ne la Comissió Delegada a la primera sessió que celebri”. 

Vist l’informe jurídic sobre l’aprovació per urgència de les bases reguladores per a la concessió 

dels ajusts a la matrícula del Programa d’estudis independents del MACBA i de la convocatòria 

per al curs 2021 i 2022, de 26 de març de 2021. 

 

RESOLC 

 

Primer.- Acordar la urgència per a l’aprovació de les bases relatives a la regulació i la concessió 

dels ajuts a la matrícula del PEI. 
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Segon.- Aprovar les bases que han de regir la concessió, en règim de concurrència competitiva, 

dels d'ajuts del Programa d’Estudis Independents (PEI) del MACBA Museu d’Art Contemporani 

de Barcelona i la convocatòria de l’atorgament d’aquests ajuts pel curs acadèmic 2021-2022, 

que consten a l'annex d'aquesta resolució.  

Tercer.- Informar la Comissió Delegada en la primera sessió que se celebri del present acord. 

Quart.- Disposar la publicació de les bases i la convocatòria aprovades en el Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona (BOPB) i la seva comunicació a la Base de Dades Nacional de Subvencions 

(BDNS), a més de fer una ressenya de l’anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

(DOGC). 

Cinquè.- Sotmetre les bases a informació pública per un termini de 20 dies hàbils a partir de la 

seva publicació al BOPB. 

Sisè.- Tenir per aprovades definitivament les bases pel cas que no es presentin al·legacions 

durant el període d’informació pública esmentat. 

Setè.- Obrir el dia 19 d’abril de 2021 el termini de 20 dies naturals per a la presentació de 

sol·licituds. 

 

Barcelona, a la data de signatura 

 

 

Joan Subirats Humet 

President de la Comissió Delegada 
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ANNEX 

Bases per a la convocatòria i l’atorgament de beques per a alumnes del Programa d’estudis 

independents (PEI) del MACBA 

 

1. Objecte  

L’objecte d’aquestes bases és definir els criteris per assignar ajuts destinats a sufragar totalment 

o parcialment la matrícula del curs del Programa d’estudis independents (PEI) del MACBA Museu 

d’Art Contemporani de Barcelona.  

Els ajuts tenen la finalitat de facilitar la incorporació d’alumnes al Programa d’estudis 

independents d’estudiants amb vulnerabilitat econòmica. 

Les persones beneficiàries hauran de fer una col·laboració en treballs addicionals, tal com 

estableix la base vuitena.  

El procediment per a la concessió d’ajuts es tramitarà en règim de concurrència competitiva, 

d’acord amb el capítol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

L’atorgament de la concessió d’aquests ajuts no genera, per a la persona beneficiària, cap dret 

adquirit a obtenir altres concessions d’ajuts en altres convocatòries o anualitats, ni en relació 

amb aquestes bases ni amb d’altres, o per conceptes iguals o similars. 

 

2. Persones beneficiàries 

Podran ser beneficiàries dels ajuts les persones físiques que reuneixin els requisits següents: 

- Haver estat acceptada per fer el PEI en atenció al compliment dels requisits curriculars 
segons les bases de funcionament del PEI (https://www.macba.cat/ca/programa-
estudis-independents). 

- Trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica, segons la definició i els criteris que 
disposa la base 5a d’aquestes bases. 

No es podran presentar a noves convocatòries les persones que hagin gaudit del mateix ajut del 

MACBA amb anterioritat. 

 

3. Quantia individualitzada dels ajuts i criteris per determinar-la 

El percentatge d’ajut serà de fins el 100 % de la matrícula. 

L’import total dels ajuts, així com el número de beques i la tipologia de cadascuna (exempció 

total o reducció parcial), serà el que es determini en cada convocatòria, d’acord amb la 

disponibilitat pressupostària. 

L’ajut suposarà una exempció total o una reducció de l’import que hagi de pagar l’estudiant en 

concepte de matrícula i en cap cas no es farà un pagament a l’estudiant de l’import atorgat. 
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4. Presentació de sol·licituds 

Les persones que desitgin optar a una beca han de presentar, a través dels canals posats a 

disposició amb aquesta finalitat i que s’indicaran al web del MACBA i al BOPB per a cada 

convocatòria, una carta de sol·licitud de beca en què n’argumentin els motius i que tingui una 

extensió màxima de 500 paraules, en el termini màxim de 20 dies naturals a comptar des de la 

data indicada a la convocatòria corresponent.  

La carta de sol·licitud de beca ha de contenir el següent: 

a) Dades de la persona sol·licitant 
b) Argumentació de la situació de vulnerabilitat econòmica i dels motius per sol·licitar la 

beca 

La presentació de la sol·licitud per a l’obtenció de l’ajut comportarà l’acceptació d’aquestes 

bases, així com el consentiment per publicar, al web del MACBA, el nom i els cognoms en cas 

que s’hagi estat seleccionat com a persona beneficiària de l’ajut. 

La documentació es pot presentar en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya. 

La presentació de la sol·licitud per a l’obtenció de l’ajut implicarà l’autorització de la persona 

sol·licitant perquè l’òrgan concessionari obtingui, de manera directa, l’acreditació del 

compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de certificats 

electrònics, de conformitat amb el que estableix l’article 23.3 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions. No obstant això, la persona sol·licitant podrà denegar 

expressament aquest consentiment. En aquest cas, ha d’aportar els certificats juntament amb 

la sol·licitud o quan li siguin requerits per l’òrgan instructor. 

 
5. Procés i criteris de selecció 

L’òrgan tècnic de valoració convocarà, per mitjans telemàtics, les persones sol·licitants de beca 

a una entrevista per aprofundir en les argumentacions proporcionades i per identificar les 

situacions de vulnerabilitat econòmica susceptibles de rebre l’ajut.  

Les persones identificades amb situació de vulnerabilitat econòmica es classificaran segons 

l’ordre de puntuació que obtinguin en el procés de selecció de persones admeses al PEI, amb 

l’objectiu de facilitar que les millors persones candidates accedeixin al programa i que la seva 

situació econòmica no hi sigui un impediment.  

La tipologia de beca (completa o parcial) s’assignarà per ordre de classificació, començant per 

les beques completes i continuant per les parcials, de més a menys ajut. 

En el cas que les sol·licituds presentades no compleixin els requisits mínims o no s’ajustin al que 

estableixen aquestes bases, l’òrgan tècnic de valoració podrà proposar que es declari deserta la 

convocatòria d’ajuts. 

 

6. Òrgan tècnic de valoració 

L’òrgan tècnic de valoració estarà integrat pels membres següents: 

President/a: un membre de la Direcció Acadèmica  
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Vocal:  Coordinador o coordinadora de Docència  

 

Aquest òrgan podrà disposar la incorporació d’assessors especialistes a les seves tasques. 

L’òrgan tècnic de valoració resoldrà tots els dubtes i les incidències que puguin sorgir des de la 

seva constitució i tot allò que no estigui previst en aquestes bases i que faci referència a la 

convocatòria. 

 
7. Concessió dels ajuts 

L’òrgan tècnic de valoració elaborarà les propostes de resolució de concessió d’ajuts, que 

estaran degudament motivades i en què constarà la relació de persones sol·licitants per a les 

quals es proposa la concessió d’ajuts, la quantia i la desestimació expressa de la resta de les 

sol·licituds. 

L’òrgan tècnic de valoració emetrà una acta amb la proposta d’adjudicació de beques en un 

termini no superior a 30 dies naturals des del final del termini de presentació de sol·licituds. A 

la proposta, s’hi podrà preveure la designació de persones aspirants suplents, seguint l’ordre 

fixat en la classificació, a les quals es podrà atorgar l’ajut en cas de renúncia o revocació de les 

persones adjudicades. 

La concessió de les beques s’aprovarà mitjançant una resolució de la Comissió Delegada del 

Consorci del Museu d’Art Contemporani de Barcelona, en el termini màxim de 5 dies hàbils des 

de la data de l’acta de proposta d’adjudicació, i es notificarà per mitjans telemàtics a les 

persones beneficiàries en un termini no superior a 3 dies hàbils des de la data de la resolució.  

En aquesta mateixa notificació, s’informarà les persones admeses de l’import de la matrícula 

que hauran d’abonar en la seva totalitat abans de l’inici del curs, un import en què ja s’haurà 

descomptat l’import de la beca assignada en el cas de ser-ne beneficiàries. 

La relació definitiva de persones becades seleccionades es publicarà al web del MACBA i es 

comunicarà a la BDNS. 

La resolució del procediment no exhaureix la via administrativa i les persones interessades 

poden interposar un recurs d’alçada davant del Consell General del Consorci del MACBA en el 

termini d’un mes des del dia següent a la notificació. 

 

8. Deures de les persones beneficiàries 

Les persones sol·licitants han de presentar, en el moment de sol·licitar la beca, la documentació 

que s’exigeix a la base quarta. 

Les persones beneficiàries han de formalitzar l’acceptació de la beca mitjançant la signatura d’un 

document en què es comprometin a complir les condicions generals establertes en aquestes 

bases i les específiques que s’hi incloguin. 

Les persones beneficiàries de l’ajut han d’assumir les tasques següents de suport a l’activitat 

acadèmica: 

- Gestió bibliogràfica 
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- Reproducció/còpia de material docent 
- Suport a la gestió audiovisual dels seminaris que la direcció acadèmica o la coordinació 

docent determinin 
- Suport logístic a l’aula 
- Qualsevol altra tasca de suport a l’activitat acadèmica que la direcció acadèmica pugui 

considerar adient en relació amb els continguts del programa. 
 
 

9. Durada  

Els ajuts atorgats a l’empara d’aquesta convocatòria estan destinats a finançar la matrícula del 

curs corresponent. El període d’execució és el comprès entre la data de la resolució 

d’adjudicació de la subvenció i la data d’acabament del curs. Aquest termini és improrrogable. 

 

10. Revocació o renúncia de les beques 

No es preveuen causes de revocació per part del MACBA. 

En cas de renúncia per part de l’alumne/a, s’adjudicarà la beca a la següent persona classificada. 

 

11. Tractament de dades de caràcter personal 

D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 

garantia dels drets digitals, les dades de caràcter personal de les persones sol·licitants seran 

tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d’acord amb els principis 

de seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre protecció de dades. 

 

12. Normativa aplicable 

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, hi són aplicables la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual se 
n’aprova el Reglament de desplegament; el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; l’Ordenança general de subvencions de 
l’Ajuntament Barcelona; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de 
les administracions públiques; la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, i la resta de legislació concordant.  
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Convocatòria i atorgament de beques per a l’alumnat del Programa d’estudis independents 

(PEI) del MACBA, curs 2021-2022 

 

1.- Objecte 

Aquesta resolució té per objecte obrir la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, 

d’atorgament de beques per als alumnes del Programa d’estudis independents (PEI) del MACBA 

per al curs 2021-2022, d’acord amb les bases per a la concessió d'ajuts per a la matrícula del 

Programa d’estudis independents (PEI) del MACBA, i amb la finalitat de facilitar la incorporació 

al PEI d’estudiants amb vulnerabilitat econòmica. 

 

2.- Persones beneficiàries 

Poden ser beneficiàries dels ajuts les persones físiques que reuneixin els requisits següents: 

- Haver estat acceptat o acceptada per dur a terme el PEI, en atenció al compliment dels 

requisits curriculars segons les bases de funcionament del PEI 

(https://www.macba.cat/ca/programa-estudis-independents). 

- Trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica, segons la definició i els criteris 

disposats a la base cinquena de les bases generals. 

 

3.-  Aplicació pressupostària i import dels ajuts  

D’acord amb la disponibilitat pressupostària, l’import total dels ajuts que el MACBA atorgarà per 

al curs 2021-2022 del PEI serà de 12.000 euros, amb càrrec al pressupost del MACBA per al 2021.  

Els ajuts es distribuiran a través d’una beca completa del 100% de l’import de la matrícula (3.000 

euros) i sis beques parcials del 50% de l’import de la matrícula (1.500 euros cadascuna). 

 

4.- Sol·licituds i termini de presentació 

Les persones que vulguin optar a una beca han de presentar, per correu electrònic, a l’adreça 

pei@macba.cat, una carta de sol·licitud de beca, en què se n’argumentin els motius, i que tingui 

una extensió màxima de 500 paraules, en el termini màxim de 20 dies naturals a partir del 19 

d’abril de 2021.  

La carta de sol·licitud de beca ha de contenir la informació següent: 

a) Dades de la persona sol·licitant. 

b) Argumentació de la situació de vulnerabilitat econòmica i els motius pels quals se 

sol·licita la beca. 

 

 

mailto:pei@macba.cat
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5.- Criteris de valoració 

La selecció consistirà a identificar, de les sol·licituds rebudes, les persones amb situació de 

vulnerabilitat econòmica susceptibles de rebre l’ajuda. L’òrgan tècnic de valoració convocarà les 

persones sol·licitants de beca a una entrevista per tal d’aprofundir en les argumentacions que 

s’hagin proporcionat. Les persones identificades amb vulnerabilitat econòmica es classificaran 

segons l’ordre de puntuació que obtinguin en el procés de selecció d’admesos al PEI. 

La tipologia de beca (completa o parcial) s’assignarà per ordre de classificació, començant per 

les beques completes i continuant per les parcials, de més a menys ajut. 

 

6.- Òrgans d’instrucció i de resolució  

L’òrgan tècnic de valoració durà a terme la instrucció del procediment.   

L’òrgan competent per a la resolució del procediment és la Comissió Delegada del Consorci del 

MACBA, en virtut de l’article 13.5 q). 

 

7.- Notificació i recursos 

La resolució del procediment es notificarà formalment als interessats, es publicarà al web del 

MACBA i es comunicarà a la BDNS. 

La resolució del procediment no exhaureix la via administrativa i les persones interessades 

poden interposar un recurs d’alçada davant el Consell General del Consorci del MACBA en el 

termini d’un mes des del dia següent a la notificació. 

 


