Proposta de resolució de l’instructor en relació a la convocatòria d’ajuts per donar suport a
tot tipus de projectes culturals en l’àmbit de les arts visuals
Fets
1. El dia 17 de març de 2016 es va publicar, en el BOIB núm. 35, la Resolució de la
presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics de dia 11 de març de 2016, per la qual es
convocaven ajuts per donar suport a tot tipus de projectes culturals en l’àmbit de les arts
visuals.
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2. Es varen presentar un total de 27 sol·licituds de subvenció corresponents a Lin Utzon,
Antoni Miquel Morro Mas, Teresa Matas Miralles, Ana Quintas López, , Benpla
Produccions SLU, José Maria Llabrés Grau, Robert Ferrer Martreoll, Mònica Fuster Julià,
Galeria Maior SL, Joan Soler Rebassa, Dolores Pérez González, Óscar Florit CB, Aina
Lorente Solivellas, Galería Pelaires SL, Joan Cabrer Pizà, Amador Magraner Bermúdez,
María Isabel Uribe Dussán i Tres Serveis Culturals SL.
3. La Comissió Avaluadora va revisar i valorar els expedients d’acord amb els criteris
d’avaluació establerts en el punt 10 de la Resolució de convocatòria i va emetre un
informe, amb data 20 d’abril de 2016, que consta a l’expedient.
4. El 8 de gener de 2016 el director de l’Institut d’Estudis Baleàrics va emetre un certificat en
el qual acreditava l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l’IEB
corresponent a l’any 2016 per fer front a les despeses relatives a la convocatòria d’ajuts
per donar suport a tot tipus de projectes culturals en l'àmbit de les arts visuals.
5. Els beneficiaris poden, en el termini establert en la convocatòria, acceptar la subvenció
que es proposa o formular al·legacions a dita proposta.
6. El punt 15 de la convocatòria estableix que, d’acord amb el que disposa l’article 43 del
Decret legislatiu 2/2005, s’ha de revocar la subvenció quan, posteriorment a la resolució
de concessió, el beneficiari incompleixi totalment o parcialment les obligacions o els
compromisos concrets als quals està condicionada l’eficàcia de l’acte de concessió de la
subvenció.
Fonaments de dret
1. La Resolució de la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics de dia 11 de març de 2016,
per la qual es convoquen ajuts per donar suport a tot tipus de projectes culturals en
l’àmbit de les arts visuals.

2. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
subvencions, en concret allò disposat en la seva disposició addicional primera i l’Ordre de
la consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per al qual s’estableixen les bases
reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura (BOIB núm. 100, d’11 de
juliol de2009)
Proposta de resolució
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Propòs al director de l’Institut d’Estudis Baleàrcs que dicti una resolució en funció del
resultat d’aquesta Comissió Avaluadora, que va ser el següent:
Número d'expedient: AV1/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Lin Utzon
Objecte de la sol·licitud: Exposició «Baile Cósmico II» a Fondazione Giorgio Cini (Venècia).
Import sol·licitat: 29847,8
Import subvencionable : 29.847,80
Puntuació: 19
Percentatge atorgat: 91%
Import atorgat: 25000€
Motivació: La qualitat i l'elaboració del projecte són destacables, així com la seva
representativitat i/o originalitat. Quant a la seva relació amb les línies estratègies de l'IEB,
s'hi integra completament. La trajectòria artística del(s) seu(s) autor(s) o intèrpret(s) és
excel·lent i/o notòria. La proposta s'associa amb agents que destaquen dins el seu àmbit i hi
aporten solidesa. Demostra una clara vocació de projecció exterior. Finalment, la
documentació presentada és completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: AV2/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Antoni Miquel Morro Mas
Objecte de la sol·licitud: Participació a la fira d'art Dearte a Sòria.
Import sol·licitat: 1547,78€
Import subvencionable : 1547,78
Puntuació: 10
Percentatge atorgat: 10%
Import atorgat: 155€
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Motivació: El projecte té un cert interès i conté elements innovadors i/o prou representatius
de la cultura balear. Quant a la seva relació amb les línies estratègies de l'IEB, s'hi pot
integrar. La trajectòria artística del(s) seu(s) autor(s) o intèrpret(s) està consolidada i/o és
rellevant. La proposta s'associa amb agents adequats per a la seva difusió. El seu potencial
de projecció exterior és mínim. Finalment, la documentació presentada és completa,
pertinent i rellevant.
Número d'expedient: AV3/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Teresa Matas Miralles
Objecte de la sol·licitud: Exposició individual «Las reglas del juego» a Kunst Galeria Fürth.
Import sol·licitat: 4343,75€
Import subvencionable : 4343,75€
Puntuació: 14
Percentatge atorgat: 46%
Import atorgat: 1998€
Motivació: Es tracta d'un projecte ben elaborat amb força interès cultural.Quant a la seva
relació amb les línies estratègies de l'IEB, s'hi integra completament. La trajectòria artística
del(s) seu(s) autor(s) o intèrpret(s) està consolidada i/o és rellevant. La proposta s'associa
amb agents adequats per a la seva difusió. Pot assolir un grau considerable de projecció
exterior. Finalment, la documentació presentada és completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: AV4/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Ana Quintas López
Objecte de la sol·licitud: Assistència a la fira Artmadrid 2016
Import sol·licitat: 12405,13€
Import subvencionable : 2370,00€
Puntuació: 15
Percentatge atorgat: 55%
Import atorgat: 1304€
Motivació: Es tracta d'un projecte ben elaborat amb força interès cultural. Quant a la seva
relació amb les línies estratègies de l'IEB, s'hi integra completament. La trajectòria artística
del(s) seu(s) autor(s) o intèrpret(s) està consolidada i/o és rellevant. La proposta s'associa
amb agents que destaquen dins el seu àmbit i hi aporten solidesa. Pot assolir un grau
considerable de projecció exterior. Finalment, la documentació presentada és completa,
pertinent i rellevant.
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Número d'expedient: AV5/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Benpla Produccions, SLU
Objecte de la sol·licitud: Desplaçament a Ciutadella per muntar i desmuntar l'exposició
«Tractat de passió».
Import sol·licitat: 2032,5€
Import subvencionable : 1656,58€
Puntuació: 13
Percentatge atorgat: 37%
Import atorgat: 612,93€
Motivació: Es tracta d'un projecte ben elaborat amb força interès cultural.Quant a la seva
relació amb les línies estratègies de l'IEB, s'hi integra completament. La trajectòria artística
del(s) seu(s) autor(s) o intèrpret(s) està consolidada i/o és rellevant. La proposta s'associa
amb agents adequats per a la seva difusió. Té un cert potencial de projecció exterior, tot i
que limitat. Finalment, la documentació presentada és completa, pertinent i rellevant.

Número d'expedient: AV6/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: José María Llabrés Grau
Objecte de la sol·licitud: Assistència a la fira Artmadrid 2016
Import sol·licitat: 1016,93€
Import subvencionable : 1016,93€
Puntuació: 15
Percentatge atorgat: 55%
Import atorgat: 559€
Motivació: Es tracta d'un projecte ben elaborat amb força interès cultural.Quant a la seva
relació amb les línies estratègies de l'IEB, s'hi integra completament. La trajectòria artística
del(s) seu(s) autor(s) o intèrpret(s) està consolidada i/o és rellevant. La proposta s'associa
amb agents que destaquen dins el seu àmbit i hi aporten solidesa. Pot assolir un grau
considerable de projecció exterior. Finalment, la documentació presentada és completa,
pertinent i rellevant.
Número d'expedient: AV7/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Robert Ferrer Martorell
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Objecte de la sol·licitud: Assistència a la fira Volta New York amb la Galeria Espacio
Valverde.
Import sol·licitat: 4062,76€
Import subvencionable : 4062,76€
Puntuació: 17
Percentatge atorgat: 73%
Import atorgat: 2966€
Motivació: La qualitat i l'elaboració del projecte són destacables, així com la seva
representativitat i/o originalitat. Quant a la seva relació amb les línies estratègies de l'IEB,
s'hi integra completament. La trajectòria artística del(s) seu(s) autor(s) o intèrpret(s) està
consolidada i/o és rellevant. La proposta s'associa amb agents que destaquen dins el seu
àmbit i hi aporten solidesa. El seu potencial de projecció exterior és molt alt. Finalment, la
documentació presentada és completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: AV8/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Mònica Fuster Julià
Objecte de la sol·licitud: Assistència a la fira ARCO.
Import sol·licitat: 3062,3€
Import subvencionable : 3062,30€
Puntuació: 17
Percentatge atorgat: 73%
Import atorgat: 2235€
Motivació: La qualitat i l'elaboració del projecte són destacables, així com la seva
representativitat i/o originalitat. Quant a la seva relació amb les línies estratègies de l'IEB,
s'hi integra completament. La trajectòria artística del(s) seu(s) autor(s) o intèrpret(s) és
excel·lent i/o notòria. La proposta s'associa amb agents que destaquen dins el seu àmbit i hi
aporten solidesa. Pot assolir un grau considerable de projecció exterior. Finalment, la
documentació presentada és completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: AV9/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Galeria Maior, SL
Objecte de la sol·licitud: Participació a l'Art Cologne 2016 amb l'artista Susana Solano.
Import sol·licitat: 20620€
Import subvencionable : 7110,00€
Puntuació: 17
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Percentatge atorgat: 73%
Import atorgat: 5190€
Motivació: La qualitat i l'elaboració del projecte són destacables, així com la seva
representativitat i/o originalitat. Quant a la seva relació amb les línies estratègies de l'IEB,
s'hi integra completament. La trajectòria artística del(s) seu(s) autor(s) o intèrpret(s) és
excel·lent i/o notòria. La proposta s'associa amb agents que destaquen dins el seu àmbit i hi
aporten solidesa. El seu potencial de projecció exterior és molt alt. Finalment, la
documentació presentada és incompleta i/o irrellevant i/o poc contrastable.
Número d'expedient: AV10/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Joan Soler Rebassa
Objecte de la sol·licitud: Exposició al Centre d'Art i Naturalesa a Osca.
Import sol·licitat: 2170,01€
Import subvencionable : 2170,01€
Puntuació: 13
Percentatge atorgat: 37%
Import atorgat: 803€
Motivació: Es tracta d'un projecte ben elaborat amb força interès cultural.Quant a la seva
relació amb les línies estratègies de l'IEB, s'hi integra completament. La trajectòria artística
del(s) seu(s) autor(s) o intèrpret(s) està consolidada i/o és rellevant. La proposta s'associa
amb agents adequats per a la seva difusió. Té un cert potencial de projecció exterior, tot i
que limitat. Finalment, la documentació presentada és completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: AV11/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Dolores Pérez González
Objecte de la sol·licitud: Assistència a la fira de Bilbao amb els artistes Andrés Planas, Marita
Cort i Pep Manresa.
Import sol·licitat: 700,03€
Import subvencionable : 700,03€
Puntuació: 10
Percentatge atorgat: 10%
Import atorgat: 70€
Motivació: El projecte té un cert interès i conté elements innovadors i/o prou representatius
de la cultura balear. Quant a la seva relació amb les línies estratègies de l'IEB, s'hi pot
integrar. La trajectòria artística del(s) seu(s) autor(s) o intèrpret(s) és acceptable i/o
demostra potencial. La proposta s'associa amb agents adequats per a la seva difusió. Té un

cert potencial de projecció exterior, tot i que limitat. Finalment, la documentació presentada
és completa, pertinent i rellevant.
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Número d'expedient: AV12/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Óscar Florit CB
Objecte de la sol·licitud: Assistència a la fira ARCO.
Import sol·licitat: 10019,85€
Import subvencionable : 689,25€
Puntuació: 17
Percentatge atorgat: 73%
Import atorgat: 530€
Motivació: La qualitat i l'elaboració del projecte són destacables, així com la seva
representativitat i/o originalitat. Quant a la seva relació amb les línies estratègies de l'IEB,
s'hi integra completament. La trajectòria artística del(s) seu(s) autor(s) o intèrpret(s) és
excel·lent i/o notòria. La proposta s'associa amb agents que destaquen dins el seu àmbit i hi
aporten solidesa. El seu potencial de projecció exterior és molt alt. Finalment, la
documentació presentada és incompleta i/o irrellevant i/o poc contrastable.
Número d'expedient: AV13/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Óscar Florit CB
Objecte de la sol·licitud: Assistència a la fira d'art contemporani Art Marbella.
Import sol·licitat: 6861,25€
Import subvencionable : 1161,75€
Puntuació: 12
Percentatge atorgat: 28%
Import atorgat: 325€
Motivació: Es tracta d'un projecte ben elaborat amb força interès cultural.Quant a la seva
relació amb les línies estratègies de l'IEB, s'hi integra completament. La trajectòria artística
del(s) seu(s) autor(s) o intèrpret(s) és excel·lent i/o notòria. Els agents implicats no en
garanteixen prou una adequada difusió. Té un cert potencial de projecció exterior, tot i que
limitat. Finalment, la documentació presentada és incompleta i/o irrellevant i/o poc
contrastable.
Número d'expedient: AV14/2016
Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Óscar Florit CB
Objecte de la sol·licitud: Assistència a la fira d'art contemporani Art-O-Rama de Marsella.
Import sol·licitat: 3114,32€
Import subvencionable : 654,23€
Puntuació: 12
Percentatge atorgat: 28%
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Import atorgat: 183€
Motivació: Es tracta d'un projecte ben elaborat amb força interès cultural.Quant a la seva
relació amb les línies estratègies de l'IEB, s'hi pot integrar. La trajectòria artística del(s)
seu(s) autor(s) o intèrpret(s) és excel·lent i/o notòria. La proposta s'associa amb agents
adequats per a la seva difusió. Té un cert potencial de projecció exterior, tot i que limitat.
Finalment, la documentació presentada és incompleta i/o irrellevant i/o poc contrastable.
Número d'expedient: AV15/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Óscar Florit CB
Objecte de la sol·licitud: Assistència a la fira d'art contemporani Estampa de Madrid.
Import sol·licitat: 2893,91€
Import subvencionable : 68,99€
Puntuació: 16
Percentatge atorgat: 64%
Import atorgat: 44€
Motivació: La qualitat i l'elaboració del projecte són destacables, així com la seva
representativitat i/o originalitat. Quant a la seva relació amb les línies estratègies de l'IEB,
s'hi integra completament. La trajectòria artística del(s) seu(s) autor(s) o intèrpret(s) és
excel·lent i/o notòria. La proposta s'associa amb agents que destaquen dins el seu àmbit i hi
aporten solidesa. Pot assolir un grau considerable de projecció exterior. Finalment, la
documentació presentada és incompleta i/o irrellevant i/o poc contrastable.
Número d'expedient: AV16/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Óscar Florit CB
Objecte de la sol·licitud: Assistència a la fira d'art contemporani Untitled de Miami.
Import sol·licitat: 6059,06€
Import subvencionable : 1214,25€
Puntuació: 14
Percentatge atorgat: 46%
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Import atorgat: 559€
Motivació: Es tracta d'un projecte ben elaborat amb força interès cultural.Quant a la seva
relació amb les línies estratègies de l'IEB, s'hi integra completament. La trajectòria artística
del(s) seu(s) autor(s) o intèrpret(s) és excel·lent i/o notòria. La proposta s'associa amb
agents adequats per a la seva difusió. Pot assolir un grau considerable de projecció exterior.
Finalment, la documentació presentada és incompleta i/o irrellevant i/o poc contrastable.
Número d'expedient: AV17/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Joan Soler Rebassa
Objecte de la sol·licitud: Edició del catàleg per 2 exposicions de 2015: al Museo de Huelva i
al Centre d'Art i Naturalesa d'Osca.
Import sol·licitat: 6769,35€
Import subvencionable : 6769,35€
Puntuació: 12
Percentatge atorgat: 28%
Import atorgat: 1895€
Motivació: Es tracta d'un projecte ben elaborat amb força interès cultural.Quant a la seva
relació amb les línies estratègies de l'IEB, s'hi pot integrar. La trajectòria artística del(s)
seu(s) autor(s) o intèrpret(s) està consolidada i/o és rellevant. La proposta s'associa amb
agents adequats per a la seva difusió. Té un cert potencial de projecció exterior, tot i que
limitat. Finalment, la documentació presentada és completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: AV18/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Aina Lorente Solivellas
Objecte de la sol·licitud: Residència artística a «The Pottery Workshop» a Jingdezhen, Xina.
Import sol·licitat: 2460,15€
Import subvencionable : 2460,15€
Puntuació: 14
Percentatge atorgat: 46%
Import atorgat: 1132€
Motivació: Es tracta d'un projecte ben elaborat amb força interès cultural.Quant a la seva
relació amb les línies estratègies de l'IEB, s'hi integra completament. La trajectòria artística
del(s) seu(s) autor(s) o intèrpret(s) està consolidada i/o és rellevant. La proposta s'associa
amb agents que destaquen dins el seu àmbit i hi aporten solidesa. Té un cert potencial de
projecció exterior, tot i que limitat. Finalment, la documentació presentada és completa,
pertinent i rellevant.
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Número d'expedient: AV19/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Galeria Pelaires, SL
Objecte de la sol·licitud: Participació a Zona Maco 2016.
Import sol·licitat: 22095,19€
Import subvencionable : 21026,79€
Puntuació: 18
Percentatge atorgat: 82%
Import atorgat: 17242€
Motivació: La qualitat i l'elaboració del projecte són destacables, així com la seva
representativitat i/o originalitat. Quant a la seva relació amb les línies estratègies de l'IEB,
s'hi integra completament. La trajectòria artística del(s) seu(s) autor(s) o intèrpret(s) és
excel·lent i/o notòria. La proposta s'associa amb agents que destaquen dins el seu àmbit i hi
aporten solidesa. El seu potencial de projecció exterior és molt alt. Finalment, la
documentació presentada és completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: AV20/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Joan Cabrer Pizà
Objecte de la sol·licitud: Exposició «Connexió Insular» a la Casa de Teatro, Santo Domingo,
amb l'artista dominicà Giavingo.
Import sol·licitat: 2321,27€
Import subvencionable : 2321,27€
Puntuació: 11
Percentatge atorgat: 19%
Import atorgat: 441€
Motivació: El projecte té un cert interès i conté elements innovadors i/o prou representatius
de la cultura balear. Quant a la seva relació amb les línies estratègies de l'IEB, s'hi pot
integrar. La trajectòria artística del(s) seu(s) autor(s) o intèrpret(s) està consolidada i/o és
rellevant. La proposta s'associa amb agents adequats per a la seva difusió. Té un cert
potencial de projecció exterior, tot i que limitat. Finalment, la documentació presentada és
completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: AV21/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Robert Ferrer Martorell

Objecte de la sol·licitud: Participació a la fira Artlima 2016 amb la Galería Espacio Valverde.
Import sol·licitat: 2008€
Import subvencionable : 2008€
Puntuació: 14
Percentatge atorgat: 46%
Import atorgat: 924€
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Motivació: Es tracta d'un projecte ben elaborat amb força interès cultural.Quant a la seva
relació amb les línies estratègies de l'IEB, s'hi integra completament. La trajectòria artística
del(s) seu(s) autor(s) o intèrpret(s) està consolidada i/o és rellevant. La proposta s'associa
amb agents adequats per a la seva difusió. Pot assolir un grau considerable de projecció
exterior. Finalment, la documentació presentada és completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: AV22/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Amador Magraner Bermúdez
Objecte de la sol·licitud: Edició d'un catàleg de l'exposició «Clouds / Núvols» a l'Art Hobler
Gallery de Zuric, Suïssa.
Import sol·licitat: 10000€
Import subvencionable : 10000€
Puntuació: 10
Percentatge atorgat: 10%
Import atorgat: 1000€
Motivació: El projecte té un cert interès i conté elements innovadors i/o prou representatius
de la cultura balear. Quant a la seva relació amb les línies estratègies de l'IEB, s'hi pot
integrar. La trajectòria artística del(s) seu(s) autor(s) o intèrpret(s) està consolidada i/o és
rellevant. La proposta s'associa amb agents adequats per a la seva difusió. Té un cert
potencial de projecció exterior, tot i que limitat. Finalment, la documentació presentada és
incompleta i/o irrellevant i/o poc contrastable.

Número d'expedient: AV23/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: María Isabel Uribe Dussán
Objecte de la sol·licitud: Residència amb l'associació cultural Pinea Línea de Costa a Rota,
Cadis.
Import sol·licitat: 780€
Import subvencionable : 780€
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Puntuació: 10
Percentatge atorgat: 10%
Import atorgat: 78€
Motivació: El projecte té un cert interès i conté elements innovadors i/o prou representatius
de la cultura balear. Quant a la seva relació amb les línies estratègies de l'IEB, s'hi pot
integrar. La trajectòria artística del(s) seu(s) autor(s) o intèrpret(s) està consolidada i/o és
rellevant. La proposta s'associa amb agents adequats per a la seva difusió. El seu potencial
de projecció exterior és mínim. Finalment, la documentació presentada és completa,
pertinent i rellevant.
Número d'expedient: AV24/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Tres Serveis Culturals
Objecte de la sol·licitud: Exposició «1001 caps. Un poema visual» a l'Ajuntament de Dènia.
Import sol·licitat: 2590€
Import subvencionable : 2590€
Puntuació: 11
Percentatge atorgat: 19%
Import atorgat: 492€
Motivació: El projecte té un cert interès i conté elements innovadors i/o prou representatius
de la cultura balear. Quant a la seva relació amb les línies estratègies de l'IEB, s'hi integra
completament. La trajectòria artística del(s) seu(s) autor(s) o intèrpret(s) està consolidada
i/o és rellevant. La proposta s'associa amb agents adequats per a la seva difusió. Té un cert
potencial de projecció exterior, tot i que limitat. Finalment, la documentació presentada és
incompleta i/o irrellevant i/o poc contrastable.

Número d'expedient: AV25/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Galeria Pelaires, SL
Objecte de la sol·licitud: Assistència a Arco 2016.
Import sol·licitat: 7744,03€
Import subvencionable : 6891,95€
Puntuació: 18
Percentatge atorgat: 82%
Import atorgat: 5651€
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Motivació: La qualitat i l'elaboració del projecte són destacables, així com la seva
representativitat i/o originalitat. Quant a la seva relació amb les línies estratègies de l'IEB,
s'hi integra completament. La trajectòria artística del(s) seu(s) autor(s) o intèrpret(s) és
excel·lent i/o notòria. La proposta s'associa amb agents que destaquen dins el seu àmbit i hi
aporten solidesa. El seu potencial de projecció exterior és molt alt. Finalment, la
documentació presentada és completa, pertinent i rellevant.

Número d'expedient: AV26/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Galeria Pelaires, SL
Objecte de la sol·licitud: Assistència a Estampa.
Import sol·licitat: 2161,92€
Import subvencionable : 1331,67€
Puntuació: 16
Percentatge atorgat: 64%
Import atorgat: 852€
Motivació: La qualitat i l'elaboració del projecte són destacables, així com la seva
representativitat i/o originalitat. Quant a la seva relació amb les línies estratègies de l'IEB,
s'hi integra completament. La trajectòria artística del(s) seu(s) autor(s) o intèrpret(s) és
excel·lent i/o notòria. La proposta s'associa amb agents adequats per a la seva difusió. Pot
assolir un grau considerable de projecció exterior. Finalment, la documentació presentada és
completa, pertinent i rellevant.

Número d'expedient: AV27/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Galeria Pelaires, SL
Objecte de la sol·licitud: Assistència a Art Marbella 2015.
Import sol·licitat: 5072,42€
Import subvencionable : 4215,91€
Puntuació: 12
Percentatge atorgat: 28%
Import atorgat: 1180€
Motivació: Es tracta d'un projecte ben elaborat amb força interès cultural.Quant a la seva
relació amb les línies estratègies de l'IEB, s'hi pot integrar. La trajectòria artística del(s)
seu(s) autor(s) o intèrpret(s) és excel·lent i/o notòria. Els agents implicats no en garanteixen

prou una adequada difusió. Té un cert potencial de projecció exterior, tot i que limitat.
Finalment, la documentació presentada és completa, pertinent i rellevant.

Palma, 25 d’abril de 2016
El president de la Comissió Avaluadora
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Jaume Alomar Serra
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