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Per Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 4 de juny de 2021, s’ha aprovat la 
següent resolució, que se sotmet a informació pública durant el termini de 10 dies: 
 
“Primer.- Concedir les subvencions a les persones i entitats que es relacionen a l'annex  per al 
desplegament dels projectes i pels imports que consten en el mateix annex. El cost total d'aquests 
ajuts, de cent cinquanta-dos mil euros (152.000,00 €), anirà a càrrec de l'import destinat a la 
convocatòria aprovada per la Junta de Govern Local del 5 de febrer d'enguany (partida 2021 500 
33453 48006 Convocatòria de subvencions a festivals d'interès, operació número: 
AR/220210003546). 
 
D'acord amb les Bases reguladores de les subvencions a festivals d'interès cultural de la ciutat 
de Girona pels anys 2021-2023  i amb la convocatòria, 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 mitjançant el model de declaració d'acceptació de 
subvenció o ajut d'aquest Ajuntament. En el cas dels projectes que han tingut una reducció de 
l'ajut obtingut en relació a l'import sol·licitat, s'haurà de presentar, si s'escau, una adequació de 
pressupost segons l'import finalment adjudicat. El termini per a la presentació del document 
d'acceptació és de 10 dies a partir de la data de fer-se pública la resolució. 
 
El pagament del 75% de les subvencions concedides s'efectuarà previ informe del Servei de 
Cultura acreditant la presentació del document d'acceptació. El 25% restant es farà efectiu un 
cop presentada la justificació de realització del projecte subvencionat i d'aplicació de la subvenció 
concedida. 
 
El termini per l'execució dels projectes serà el 31 de desembre de 2021 i la presentació de la 
justificació serà d'un termini màxim de tres mesos a partir de la finalització del període previst de 
l'execució de projectes, essent la data límit el 31 març de 2022.  
 
Segon.- No concedir les subvencions a les persones o entitats que es relacionen a l'annex  pels 
motius que s'indiquen en el mateix document. 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució mitjançant la seva publicació en el tauler d'anuncis i en el 
web municipal. 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 de les 
subvencions a festivals d'interès cultural de la ciutat de Girona pels anys 2021-2023, designada 
en la convocatòria de subvencions a festivals d'interès cultural de la ciutat de Girona pels anys 
2021-2023, i d'acord amb les bases reguladores de les subvencions, aprovades per la Junta de 
Govern Local del 18 de desembre de 2020 i publicades en el BOP de Girona el dia 8 de gener 
de 2021. 
 
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’interposin altres recursos 
que es creguin més oportuns”. 



 

ANNEX: RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE  SUBVENCIONS A FESTIVALS 
D’INTERÈS CULTURAL DE LA CIUTAT DE GIRONA PELS ANYS 2021-2023 
 
RELACIÓ DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES 

 

Núm. 
Projecte 

Núm. de registre Sol·licitant NIF Nom del projecte 
Import de la 
subvenció 

5 2021018898 
SALVATELLA 
FORNELLS, XAVIER 

***3061** 
NEU! Festival no 
internacional de música i 
altres arts 

  16.095,00 €  

8 2021019460 
ASSOCIACIÓ 
INUND'ART 

****9258* Festival inund'Art   21.750,00 €  

11 2021019791 
ASSOCIACIÓ 
MUSICAL 
ESCAMPILLEM 

****5447* 
Undàrius - Festival de 
cultura popular i tradicional 
de Girona 

  20.010,00 €  

2 2021017639 
FUNDACIO PRIVADA 
JOAN BOSCH 

****2237* Festival Z   17.600,00 €  

3 2021018555 DE-DE-EMA VISUAL ****7526* Girona A Cappella Festival   32.000,00 €  

4 2021018587 
CULTURAL RIZOMA 
SCCL 

****2971* 
PLECS. Festival de 
pensament i creació 
contemporània 

  15.980,00 €  

20 2021019425 
ASSOCIACIO 
ACOCOLLONA'T 

****2243* 
Acocollona't. Festival de 
Cinema Fantàstic i de 
Terror de Girona 

  10.000,00 €  

10 2021019775 LA TORNADA SCP ****2121* Concerts a Cegues 2021     8.680,00 €  

9 2021019640 SALMON BROS SL ****2757* 
Festival Tempo sota les 
Estrelles 

    9.885,00 €  

 
 
RELACIÓ DE LES SUBVENCIONS DENEGADES 
 

Núm. 
Projecte 

Núm. de registre Sol·licitant NIF Nom del projecte 
Import de la 
subvenció 

7 2021019298 

ASSOCIACIÓ 
FOMENT DE LA 
DANSA 
NTERNACIONAL DE 
BANYOLES 

****1274* 
Festival FlamenGI. 
Festival flamenc de 
Girona 

Manca de crèdit 
suficient per a la 
concessió. 

13 2021019799 

SONIQUETE 
ASSOCIACIO PEL 
FOMENT I DIFUSIO 
DEL FLAMENC 

****7909* Rumbesca 
Manca de crèdit 
suficient per a la 
concessió. 

21 2021019711 
FUNDACIO PRIVADA 
ONCOLLIGA GIRONA 

****8080* Girona en Moviment 
Manca de crèdit 
suficient per a la 
concessió. 

16 2021018323 
CASA DE CULTURA 
DE GIRONA 

****7598* 
Festival Internacional 
de Teatre Amateur -
FITAG 

Manca de crèdit 
suficient per a la 
concessió. 



 

Núm. 
Projecte 

Núm. de registre Sol·licitant NIF Nom del projecte 
Import de la 
subvenció 

12 2021018625 
FUNDACIÓ 
FESTIVAL DE 
CINEMA DE GIRONA 

****5567* 
33 Festival de Cinema 
de Girona 

Manca de crèdit 
suficient per a la 
concessió. 

17 2021019714 
ASSOCIACIÓ 
CULTURAL INDIVIDU 
OCULT MAGAZÍN 

****4664* 
Festival IN-SOMNI 
2021 - 18a Edició 

Manca de crèdit 
suficient per a la 
concessió. 

22 2021019796 BAOWATT SCCL ****9951* Nummulit 
Manca de crèdit 
suficient per a la 
concessió. 

1 2021016327 
PLECTRUM 
ASSOCIACIO 

****9912* 
XVIII Festival de 
Guitarra de Girona-
Costa Brava 2021 

No assoleix la 
puntuació 
mínima per optar 
a l'ajuda. 

15 2021017941 
ASSOCIACIÓ LA 
PENYORA CULTURA 

****0850* 
15 Festival d'art 
Independent Pepe 
Sales 

No assoleix la 
puntuació 
mínima per optar 
a l'ajuda. 

19 2021019455 
MAMS ESPAI 
GASTROANÍMIC SL 

****1422* 
Festimams, Festival 
d'Humor de Girona 

No assoleix la 
puntuació 
mínima per optar 
a l'ajuda. 

18 2021018807 
ASSOCIACIÓ LA 
FADA CLAU 

****1603* 
Festival Femení d'Estiu 
de Músiques 
Emergents 

No assoleix la 
puntuació 
mínima per optar 
a l'ajuda. 

6 2021019012 
BATALLÉ BONET, 
MARC 

***4114** 
ESPURNA. Festa de la 
llum de Girona 

No assoleix la 
puntuació 
mínima per optar 
a l'ajuda. 

 
 
L’Alcaldessa 
Marta Madrenas Mir 
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