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EDICTE 
 
 
dj 
 
Exp. 2020024113 C.14.112.006 
 
 
 
 
 
Per Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 23 de desembre de 2020, s’ha aprovat 
el següent acord: 
 
“Resoldre la convocatòria per a l'any 2020 del Programa de Suport a la Creació de La Marfà - 
Centre de Creació Musical en la modalitat B (primers enregistraments fonogràfics) en els 
termes següents: 
 
1. Desestimar l'al·legació presentada pel sol·licitant amb NIF 41578387E, (RE 2020071819 de 
data 12 de novembre de 2020), tal com s'exposa en l'informe de data 24 de novembre de 2020, 
atès que la valoració de la comissió de valoració s'adequa als criteris de valoració establerts a 
les bases específiques del Programa de Suport a la Creació de La Marfà i que els arguments 
exposats per l'al·legant no oposen elements que alterin la puntuació obtinguda. 
 
2. Concedir l'ajut consistent en la participació en Programa de Suport a la Creació de La Marfà- 
Centre de Creació Musical en la modalitat B (primers enregistraments fonogràfics) a les dues 
persones i entitats que es relacionen a l'annex 1, a raó de 900,00 € per projecte admès. El cost 
total dels ajuts de Programa de Suport a la Creació de La Marfà - Centre de Creació Musical en 
la modalitat B (primers enregistraments fonogràfics) de mil vuit-cents euros (1.800,00 €), anirà a 
càrrec de l'import destinat a la convocatòria aprovada per la Junta de Govern Local del 12 de 
juny d'enguany (operació número: 220200028719).  
 
L'efectivitat dels ajuts concedits està condicionada a la presentació, per part de les persones i 
entitats beneficiàries, de la manifestació expressa de l'acceptació de la subvenció i de les 
condicions en què s'atorga. El termini per a la presentació del document d'acceptació és de 10 
dies hàbils des de l'endemà de fer-se pública la resolució definitiva. 
 
Les persones beneficiàries hauran de finalitzar les accions acordades en el programa Suport a 
la Creació abans del 30 de setembre de 2021 d'acord amb allò establert a la convocatòria. En 
el cas que no puguin acomplir les accions acordades en el programa d'acompanyament dins el 
termini marcat per la convocatòria, podran sol·licitar, abans del 30 de setembre de 2021, i de 
manera justificada, una pròrroga que serà com a màxim fins a 31 de març de 2022.  
 
La justificació es realitzarà d'acord amb el que estableixen les bases.  
 
La presentació de la justificació serà d'un termini màxim de tres mesos a partir de la finalització 
del període previst de l'execució del projecte.  
 
En cas que s'hagi autoritzat pròrroga per a l'execució del projecte, la justificació serà també de 
tres mesos i començarà a comptar des de la finalització del termini de pròrroga concedit. 
 
3. No concedir l'ajut o subvenció a les persones i entitats que es relacionen a l'annex 2 pels 
motius que s'indiquen en el mateix annex. 
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4. Notificar aquesta resolució mitjançant la seva publicació en el tauler d'anuncis municipal i en 
el web de la convocatòria. Aquesta publicació tindrà els mateixos efectes que la notificació 
individual.  
 
Aquest acord es proposa a la vista de la valoració realitzada per la comissió de valoració, 
nomenada en la convocatòria per a l'any 2020 del Programa de Suport a la Creació de La 
Marfà - Centre de Creació Musical de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Girona aprovada per 
la Junta de Govern Local de data 15 de maig de 2020, modificada per acord de Junta de 
Govern.” 
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ANNEX 1. RELACIÓ DE SUBVENCIONS CONCEDIDES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER A PRIMERS ENREGISTRAMENTS 
FONOGRÀFICS DE LA MARFÀ - CENTRE DE CREACIÓ MUSICAL 2020 
 
 

Nº NIF PROJECTE 

Caràcter 
innovador, 
singular, 

l’originalitat 
del 

plantejament i 
la recerca de 

nous 
llenguatges 

 
 

(10 punts) 

Qualitat 
artística: 

interpretació, 
composició 

musical, 
lletres, posada 

en escena 
 
 
 

(10 punts) 

Projecció de la 
proposta: 

recorregut, 
impacte i 
aportació 
ajuda al 

desenvolupam
ent artístic i 
professional  

 
(15 punts) 

Solvència del 
sol·licitant: 
valoració 

acadèmica, 
curricular i de 
la trajectòria 

artística 
 
 

(5 punts) 

Relació i 
interès del 

projecte per a 
la ciutat de 

Girona  
 
 
 
 
 
 

(5 punts)  

Caràcter 
emergent del 

projecte  
 
 
 
 
 
 
 
 

(5 punts) 

 
TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(50 punts) 
 

Proposta 
concessió ajuda a 

primers 
enregistraments 

5 ***2939** 
The Red 
Wine Girl 

8,00 7,00 12,00 3,00 4,00 3,00 37,00 Admès 

3 ***6153** Remina 7,00 7,00 12,00 3,00 4,00 4,00 37,00 Admès 
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ANNEX 2. RELACIÓ DE SUBVENCIONS DENEGADES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER A PRIMERS ENREGISTRAMENTS 
FONOGRÀFICS DE LA MARFÀ - CENTRE DE CREACIÓ MUSICAL 2020 
 
 

Nº NIF PROJECTE 

Caràcter 
innovador, 
singular, 

l’originalitat 
del 

plantejament i 
la recerca de 

nous 
llenguatges 

 
 

(10 punts) 

Qualitat 
artística: 

interpretació, 
composició 

musical, 
lletres, posada 

en escena 
 
 
 

(10 punts) 

Projecció de la 
proposta: 

recorregut, 
impacte i 
aportació 
ajuda al 

desenvolupam
ent artístic i 
professional  

 
(15 punts) 

Solvència del 
sol·licitant: 
valoració 

acadèmica, 
curricular i de 
la trajectòria 

artística 
 
 

(5 punts) 

Relació i 
interès del 

projecte per a 
la ciutat de 

Girona  
 
 
 
 
 
 

(5 punts)  

Caràcter 
emergent del 

projecte  
 
 
 
 
 
 
 
 

(5 punts) 

 
TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(50 punts) 
 

Proposta 
concessió ajuda a 

primers 
enregistraments 

2 ***7838** 
Trio 
Capmany 

6,00 8,00 10,00 4,00 4,00 4,00 36,00 
Manca de crèdit 
suficient per a la 

concessió 

4 ***7966** A.R. 6,00 7,00 10,00 4,00 4,00 4,00 35,00 
Manca de crèdit 
suficient per a la 

concessió 

1 ***6313** URI 6,00 8,00 9,00 4,00 4,00 3,00 34,00 
Manca de crèdit 
suficient per a la 

concessió 

6 ***4198** Margo 6,00 7,00 9,00 3,00 4,00 4,00 33,00 
Manca de crèdit 
suficient per a la 

concessió 
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