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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

12195

Resolució del director de l'IEB, de 28 d’octubre, de concessió d’ajuts per donar suport a tot tipus de
projectes de promoció de les arts visuals per a l’any 2016

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 de promoció en l’àmbit de les arts visuals.
2. Dia 15 de setembre, la Comissió avaluadora va revisar i valorar els vint-i-un expedients presentats fins aleshores.
3. Dia 21 de setembre, l'instructor signà i publicà la proposta de resolució, iniciant-se el període d'al·legacions.
4. No es presentaren al·legacions a la proposta de resolució.
5. Dia 14 d’octubre, es va resoldre la concessió de subvencions de dinou expedients, quedant-ne dos pendents de resoldre, que són objecte
d’aquesta resolució.

Fonaments de dret

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/138/963820

1. L'article 9 de 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 de promoció de les arts escèniques.
2. La disposició addicional primera del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.
3. 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.
Per tot això, a proposta del president de la comissió avaluadora,

Resolc
1. Aprovar i concedir subvencions per l'import total de 3.930,1 € a favor dels beneficiaris que s'hi relacionen.
2. Autoritzar i disposar la despesa assenyalada a cada un dels beneficiaris amb càrrec als pressuposts i imports detallats a l’Annex 1.
3. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el director de
l’Institut d’Estudis Baleàrics en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb l’article 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 57 de
la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver rebut la notificació d’aquesta Resolució, d’acord amb l’article
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Palma, 28 d’octubre de 2016
El director
Josep Ramon Cerdà Mas

ANNEX 1
Subvencions concedides
Número d'expedient: AV41/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Albert Pinya Hernández
Objecte de la sol·licitud: Producció del catàleg de l'exposició Lichtspektrum al Festival de Poesia Hausacher Leselenz (Alemanya).
Import sol·licitat: 3741,1€
Import subvencionable: 3741,1€
Puntuació: 18
Percentatge atorgat: 82%
Import atorgat: 3067,7€

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/138/963820

Número d'expedient: AV42/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Simona Marziani
Objecte de la sol·licitud: Exposició amb Aida Miró a la galeria Roll Up de San Francisco.
Import sol·licitat: 1983€
Import subvencionable: 1568€
Puntuació: 15
Percentatge atorgat: 55%
Import atorgat: 862,4€
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