
 
 
 
 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE CONCESSIÓ DELS AJUTS A LA CREACIÓ 

DE GRANER, FÀBRICA DE CREACIÓ, PER A L’ANY 2022 (Exp. F21-264) 

 

 

 

El Consell General del Consorci Mercat de les Flors, en base a les competències atorgades 

per l’article 10.1 lletra “o” dels Estatuts del Consorci (Acord GOV/52/2015, de 7 d'abril, 

pel qual s'aproven els Estatuts del Consorci Mercat de les Flors de la Generalitat de 

Catalunya -DOGC núm. 6847, de 9 d’abril de 2015- i Acord del Plenari de l’Ajuntament de 

Barcelona de 27 de febrer de 2015 definitivament aprovat amb la seva publicació al DOGC 

núm. 6876 de 21 de maig de 2015) va aprovar inicialment en sessió ordinària de data 30 

d’octubre de 2019 les Bases Generals Reguladores de la concessió d’ajuts i beques 

(premis) del Consorci Mercat de les Flors. Aquestes Bases es van aprovar definitivament 

amb la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 11 de 

desembre de 2019 (CVE 2019042534).  

 

En data 5 de novembre de 2021 la Directora del Consorci Mercat de les Flors, en base a 

les competències atorgades per l’article 12.4 lletra “n” dels Estatuts del Consorci, i en base 

a les Bases Generals Reguladores de la concessió d’ajuts i beques (premis) del Consorci 

Mercat de les Flors, va aprovar la Convocatòria d’ajuts a la creació d’El Graner, Fàbrica de 

Creació, per a l’any 2022.. 

 

En data 19 de novembre de 2021 a les 14h (hora catalana) va concloure el període de 

presentació de les sol·licituds de participació a l’esmentada convocatòria. 

 

Després d’examinar la documentació presentada per cadascun dels candidats en relació 

amb l’establert al text de la convocatòria, el 23 de novembre de 2021 la Directora del 

Consorci va resoldre aprovar i fer pública al web del Mercat de les Flors 

(https://mercatflors.cat/) i d’El Graner, Fàbrica de Creació (http://granerbcn.cat/) la llista 

provisional de les persones admeses i excloses a la Convocatòria d’ajuts a la creació d’El 

Graner, Fàbrica de Creació, per a l’any 2022. 

 

Transcorregut el termini de 5 dies hàbils atorgat als candidats provisionalment exclosos 

per esmenar els defectes de la seva sol·licitud o per complementar la documentació 

corresponent, en data 2 de desembre de 2021 es va resoldre i fer pública la llista definitiva 

d’admesos i exclosos a la convocatòria als webs de referència. 

 

En data 17 de desembre de 2021 es va reunir la Comissió de Preselecció, que va 

seleccionar 60 propostes per ser valorades pel Jurat. En data 13 de gener de 2022 s’ha 

reunit el Jurat per dur a terme la deliberació i veredicte dels premis atorgats com ajuts en 

virtut de la convocatòria, sotmès a la condició que tots els seleccionats aportin la 

documentació exigida a les bases de la convocatòria per a ser beneficiaris dels ajuts, per 

la qual cosa, 

 

 

 

 

 

https://mercatflors.cat/


RESOLC 

 

Concedir, provisionalment, de conformitat amb el veredicte del Jurat, i sens perjudici del 

tràmit d’audiència que ha de seguir aquest acte, els ajuts a la creació d’El Graner, Fàbrica 

de Creació, per a l’any 2022, a les persones i per les modalitats que s’indiquen a 

continuació: 

 

MODALITAT A: 

AC-21-0300 Janet Novás  

 

MODALITAT B:  

AC-21-0058 Richard Mascherin 

AC-21-0164 Olga Álvarez 

AC-21-0272 Andrea El Ameri Ruiz 

 

MODALITAT C:  

AC-21-0114 Paula Gomez Quintana 

AC-21-0171 Carolina Campos 

 

MODALITAT D:  

IC-21-008 Vicente Colomar 

IC-21-011 Jou Serra 

 

MODALITAT E:  

AC-21-0100 Candela Capitán 

AC-21-0131 Júlia Barbany 

AC-21-0195 Guillem Jiménez 

AC-21-0198 Marina Pravkina 

 

MODALITAT F:  

AC-21-0059 Levi & Russo Produções 

AC-21-0229 Magdalena Garzon 

 

Atorgar un termini de 10 dies hàbils, segons l’establert al punt 10 de la convocatòria, per 

tal que els interessats puguin presentar al·legacions i, en el cas dels beneficiaris 

provisionals, presentar els certificats conforme es troben al corrent en el compliment de 

les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, resta 

d’Administracions i amb la Seguretat social. En cas que el beneficiari proposat sigui una 

persona jurídica, caldrà que aporti justificant conforme aquesta ha estat creada amb uns 

objectius i finalitats coincidents amb l’ajut que es proposa concedir-li. 

 

Una vegada vençut el termini del tràmit d’audiència i examinades les al·legacions 

presentades, l’òrgan instructor elevarà a la Direcció del Consorci la proposta de resolució 

definitiva.  

 

La resolució definitiva identificarà clarament el guanyador i la modalitat per la qual ha 

resultat seleccionat. 

 

Barcelona, 14 de Gener de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Àngels Margarit Viñals 

Directora del Consorci Mercat de les Flors 
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