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NC/df
Exp. 2021028106 – C. 14.020.006

Per Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 19 de novembre de 2021, s’ha aprovat
la següent resolució, que se sotmet a informació pública durant el termini de 10 dies:
“1. Concedir les ajudes del programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i
cinematogràfics de la Girona Film Office a les persones que es relacionen en el document 'annex
per al desplegament dels projectes i pels imports que consten en el mateix annex. El cost total
de les ajudes del programa d'acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics de la
Girona Film Office és de 20.000,00 €, distribuïdes en dues beques per import total de 10.000,00
€ i ajudes en espècie per valor de 10.000,00 € en contractació d'assessoraments pels projectes
beneficiats. Aquestes ajudes aniran a càrrec de l'import destinat a la convocatòria aprovada per
la Junta de Govern Local de 2 de juliol d'enguany.
- Amb càrrec a la partida 2021 500 33452 22611 Girona Film Office (operació AR/220210037188),
per import de deu mil euros (10.000 €).
- Amb càrrec a la partida 2021 500 33452 48000 Acompanyament audiovisual (operació
AR/220210037188), per import de deu mil euros (10.000 €).
D'acord amb les bases específiques del programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i
cinematogràfics de la Girona Film Office i amb la convocatòria d'aquest any 2021, l'efectivitat dels
ajuts concedits està condicionada a la presentació, per part de les persones 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. 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 beques 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 becat i d'aplicació de la subvenció concedida.
El termini per l'execució dels projectes serà el 30 de setembre de 2022 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 de desembre de 2022.
2. No concedir les subvencions a les persones que es relacionen a l'annex pels motius que
s'indiquen en el mateix document.
3. 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 del
programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics de la Girona Film Office,
designada en la convocatòria per a l'any 2021 d'ajuts a la formació, creació, recerca, producció,
exhibició i acompanyaments artístics del Servei de Cultura de l'Ajuntament de Girona, i d'acord
amb les bases específiques aprovades en sessió ordinària del Ple de data 14 de juny de 2021 i
publicades en el BOP de Girona el 22 de juny de 2021.
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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.
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ANNEX. RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D'ACOMPANYAMENT A PROJECTES
AUDIOVISUALS I CINEMATOGRÀFICS DE LA GIRONA FILM OFFICE 2021
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RELACIÓ DE SOL·LICITUDS ADMESES AL PROGRAMA D’ACOMPANYAMENT
Núm.
Projecte

Núm. de
registre

Persona sol·licitant

Nom del
projecte

NIF

Import de la beca

8

2021062919
2021062920 Paula Comas Gómez

***9186**

Els Resilients

5.000 €

9

Colibrí Studio Societat
2021063231 Civil

****5818*

Aiguallum
Lamparo

5.000 €

RELACIÓ DE SOL·LICITUDS DENEGADES AL PROGRAMA D’ACOMPANYAMENT
Núm.
Projecte
1

Núm. de
registre

Persona sol·licitant

Mireia Vallès I
2021062210 Renom

NIF
***5171**

2

2021062295 Fasten Seat Belt, SL ****1039*

3

Associació Estudi
2021062534 Lluerna

****4153*

4

Meritxell Aguilar
2021062833 Valls

***3517**

5

2021062863 Jana Llopart Prieto

Nom del
projecte
Vilar
Plàncton

Motiu de la denagació
Manca de crèdit suficient
per a la concessió
Manca de crèdit suficient
per a la concessió

No arriba a la puntuació
Lastabús. Tres mínima per a la
trencant tabús concessió de l’ajut.
No arriba a la puntuació
Más allá del
mínima per a la
muro
concessió de l’ajut.

***2248**

la Foguera

Manca de crèdit suficient
per a la concessió

Ànima
Salvatge

Manca de crèdit suficient
per a la concessió

6

2021062909 Marta Rius Alcay

***8474**

7

Sandra Ojosnegros
2021062914 Martos

***9689**

10

2021063243 Toni Ortega Prats

***6098**

11

Xavier Moreno
2021063118 Callejón

***3706**

12

2021063149 Jaume Valls Masens ***0121**

The Secret

Manca de crèdit suficient
per a la concessió

14

2021063297 Núria Gironès I Ors

Vides
paral·leles

Manca de crèdit suficient
per a la concessió

***8218**

Manca de crèdit suficient
The Tuberland per a la concessió
No arriba a la puntuació
El Refugio en mínima per a la
la Montaña
concessió de l’ajut.
Terra de Pas i Manca de crèdit suficient
per a la concessió
de Ningú

