
 

CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER A L’ENREGISTRAMENT DE MAQUETES 
PER L’ANY 2017 
 
1. Objecte 
Obrir la convocatòria, per a l’any 2017, per a formar part del programa anual 
d’acompanyament artístic de l’Espai Marfà en la modalitat de Suport a la gravació i 
producció de fonogrames (enregistrament de maquetes), mitjançant l’atorgament 
d’ajudes en espècie, definides a la Disposició Addicional 5a Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, com a ajudes consistents en l’entrega de béns, 
drets o serveis l’adquisició dels quals es realitzi amb la finalitat exclusiva d’entregar-los 
a un tercer. 
 
En aquest sentit, les ajudes en espècie podran consistir en la contractació de serveis 
de professionals que acompanyin i facin de mentors als projectes seleccionats, cessió 
d’espais i de recursos, etc. Concretament, en aquesta modalitat de Suport a la gravació 
i producció de fonogrames (enregistrament de maquetes) l’ajuda consisteix en la cessió 
dels recursos disponibles a l’Espai Marfà (estudi de gravació i bucs d’assaig), així com 
la contractació del personal necessari per realitzar la gravació, consistent en un tècnic 
de so per gestionar tècnicament l’enregistrament, i l’acompanyament d’un productor 
musical que orienti a un màxim de dos grups, tant en la vessant artística com tècnica 
de l’enregistrament, durant un màxim de 60 hores per cadascun dels grups 
seleccionats. 
 
D’acord amb la norma precitada, en tot cas, l’adquisició dels béns i serveis objecte de 
subvenció en espècie, se sotmetrà a la normativa sobre contractació de les 
Administracions Públiques.  
 
2. Bases reguladores 
El Programa d’acompanyament artístic de l’Espai Marfà es regula per les bases 
aprovades inicialment per la Junta de Govern Local de data 10 de març de 2017 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 ajudes 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 les comarques gironines en el camp de la 
música que acompleixin les condicions d’accés als ajuts establertes als punts 2 i 3 de 
les bases.  
 
Aquesta convocatòria s’adreça de manera específica a músics emergents i només 
s’admetran propostes de grups o solistes que no tinguin cap treball publicat, amb 
excepció dels autoeditats.  
 
5. Termini d’execució dels projectes 
Els sol·licitants hauran de finalitzar les accions acordades en el programa 
d’acompanyament artístic abans del 30 de juny de 2018. 
 
6.- Possibilitat de pròrroga  
En cas que el sol·licitant no pugui acomplir les accions acordades en el programa 
d’acompanyament dins el termini marcat per les bases o per la convocatòria, podrà 
sol·licitar, abans del 30 de juny de 2018, i de manera justificada, una pròrroga que serà 
com a màxim fins a 31 de desembre 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 1.800 € que es financen 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost municipal per a l’exercici 2017: 
2017 806 33361 22611 - Programació estable Espai Marfà,  
 
8. 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. 
 
9. Composició de la comissió de valoració 
9.1. Les sol·licituds es valoraran per part d’una comissió integrada per: 
- Presidència: a càrrec del coordinador de l’Espai Marfà 
- Vocals: un mínim de 3 persones, designades per resolució de l’alcaldia, 
representatives de tots els àmbits i artístics coberts per aquesta convocatòria. 
- Secretaria: a càrrec de la persona que exerceixi de tècnic de música de l’Espai Marfà 



 

9.2. 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/marfa  
 
9.3. 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. 
 
9.4. Les persones que formin part de la comissió qualificadora no poden participar a la 
convocatòria. En el cas que alguna d’elles tingui relació directa amb algun dels 
projectes a avaluar, s’abstindrà de la seva valoració.  
 
10. Criteris de valoració 
Els projectes presentats es valoraran sobre un total de 50 punts, segons els criteris 
següents:  

a) L’interès de la proposta presentada pel grup, i es tindrà en compte sobretot 
l’originalitat, la qualitat i la projecció de les propostes musicals, així com l’impacte 
d’aquesta ajuda en el desenvolupament i professionalització de la carrera de 
l’artista. (fins a 25 punts) 

b) Solvència del sol·licitant: tant a nivell curricular com acadèmic (fins a 10 punts) 
c) La relació i interès del projecte per a la ciutat de Girona (fins a 10 punts) 
d) Ús del català. (fins a 5 punts) 

 
11. Presentació de sol·licituds 

 
11.1. Termini 

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 27 d’octubre de 2017. 
 

11.2. Lloc 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 . Es recomana presentar tota la documentació en 
format pdf, assegurant-se la compatibilitat entre diferents sistemes operatius, i amb una 
limitació de 10Mb. 

 
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 

http://www.girona.cat/marfa
http://www.girona.cat/ic


 

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 
espaimarfa@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. 
 

11.3. Documentació 

La documentació a presentar és la que s’estableix a les bases reguladores dels ajuts. 
El formulari de sol·licitud es pot descarregar des del web: www.girona.cat/marfa o 
https://seu.girona.cat  
 
12. 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. 
 
13. 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/marfa 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. 
 
14. Termini de resolució i notificació 
14.1. 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. 
 
14.2. 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. 
 
14.3. La resolució provisional es publicarà en el tauler d’anuncis municipal i en el web: 
www.girona.cat/marfa . Aquesta publicació substitueix la notificació individual i tindrà 
els mateixos efectes. 
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14.4. 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. 
 
14.5. 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/marfa, 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’interposi recurs de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat la 
resolució de convocatòria en un termini d’un mes, o altres recursos que es creguin 
més oportuns. 
 
15. Acceptació de l’ajut 
Les persones beneficiàries dels ajuts disposaran d’un termini de 30 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 13 de les bases.  
 
En cas de no complir amb aquest requisit, l’Ajuntament de Girona podrà optar, 
discrecionalment, entre concedir un nou termini o considerar que s’ha renunciat a la 
subvenció. 
 
16. Reformulació de la sol·licitud i modificació de l’ajut 
De comú acord amb l’Ajuntament es podrà reformular el contingut del programa 
d’acompanyament artístic, sempre i quan es respecti l’objecte, les condicions i la 
finalitat del pla de treball. 
 
17. Justificació dels ajuts concedits 
La justificació es realitzarà d’acord amb el que estableixen les bases. 
El termini de justificació finalitzarà el 30 de setembre de 2018. 
En cas que s’hagi autoritzat pròrroga per a l’execució del projecte, el termini de 
justificació finalitzarà, com a màxim, el 31 de desembre de 2018. 
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