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EDICTE 
 
 
NC/dj 
Exp.:2021036307 C.14.112.006 
 
 
Per Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 28 de gener de 2022, s’ha aprovat el 
següent acord: 
 
Resoldre la convocatòria per a l'any 2021 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. 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 
persones i entitats que es relacionen a l'annex 1. 
 
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 juny de 2022 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 juny de 2022, i de manera 
justificada, una pròrroga que serà com a màxim fins a 31 de desembre 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. 
 
2. 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. 
 
3. 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 2021 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 26 de març de 2021, i d'acord amb les bases reguladores del 
Programa de Suport a la Creació de La Marfà - Centre de Creació Musical  aprovades per 
acord de la Junta de Govern Local de data  19 de març de 2021. 
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ANNEX 1.  RELACIÓ  DE SUBVENCIONS CONCEDIDES DE LA CONVOCATÒRIA 
D’AJUDES A PRIMERS ENREGISTRAMENTS FONOGRÀFICS DE LA MARFÀ – 
CENTRE DE CREACIÓ MUSICAL 2021 
 

Nº NIF SOL·LICITANT PROJECTE 
TOTAL 

(50 
punts) 

Proposta concessió 
ajuda a primers 
enregistraments 

5 .....936P 
SUBIRATS I VIÑALS, 
BERTA 

BERTA I PUNT 40,50 Admès 

1 .....759M MORENO I RUIZ, JOEL ARDÈRIA 38,00 Admès 

 
 
 
ANNEX 2.  RELACIÓ  DE SUBVENCIONS DENEGADES DE LA CONVOCATÒRIA 
D’AJUDES A PRIMERS ENREGISTRAMENTS FONOGRÀFICS DE LA MARFÀ – 
CENTRE DE CREACIÓ MUSICAL 2021 
 

Nº NIF SOL·LICITANT PROJECTE 
TOTAL 

(50 
punts) 

Proposta concessió 
ajuda a primers 
enregistraments 

9 …..459M 
OLIVER I CASADEMONT, 
MARIA 

MARIA OLIVER 37,00 
Manca de crèdit 
suficient per a la 

concessió 

2 .....862Y ORIOL I DUCH, ROGER DOLPHINS CLASS 35,00 
Manca de crèdit 
suficient per a la 

concessió 

7 …..934D 
COSTA TARRÉS, 
HELENA 

HATXE MUSIC 34,00 
Manca de crèdit 
suficient per a la 

concessió 

6 …..114S 
LLORENTE SAGUER, 
OVIDI 

OVIDI LLORENTE 
SAGUER 

33,50 
Manca de crèdit 
suficient per a la 

concessió 

8 …..831G 
PLA JIMENEZ, 
FRANCESC 

#77 32,00 
Manca de crèdit 
suficient per a la 

concessió 

3 …..937G 
TEIXIDOR I BATLLE, 
MIQUEL 

SCREW 31,50 
Manca de crèdit 
suficient per a la 

concessió 

4 .....932M 
SANZ GALLARDO, 
ELISABET 

CIRERA 28,00 
Manca de crèdit 
suficient per a la 

concessió 

11 …..507S 
TORRES CULEBRADAS, 
VERONICA 

ENCHANTED SNAKE 26,00 
Manca de crèdit 
suficient per a la 

concessió 
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