Proposta de resolució de l’instructor en relació a la convocatòria d’ajuts per donar suport a
tot tipus de projectes de promoció de la cinematografia i de les arts audiovisuals, digitals i
interactives
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 de la
cinematografia i de les arts audiovisuals, digitals i interactives.
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2. Es varen presentar un total de 19 sol·licituds de subvenció corresponents a Elisa Banal
Juaneda, La Perifèrica Produccions SL, Jossie Dan Malis Álvarez, Mallorca Vídeo Servicios
Audiovisuales SL, Associació de Productores Audiovisuals de les Illes Balears, Strange
Friends CB, Nova Televisió SA, Mosaic Producciones Audiovisuales SLU, Pauxa SC, CgPills
i Festival de Cinema de Menorca.
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 de promoció de la cinematografia i de les arts
audiovisuals, digitals i interactives.
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 de promoció de
la cinematografia i de les arts audiovisuals, digitals i interactives.

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: CIN1/2016
Estat: DENEGAT (puntuació insuficient)
Sol·licitant: Elisa Banal Juaneda
Objecte de la sol·licitud: Presentació del documental «Estrangers» al Festival Internacional de
Cinema Etnogràfic de Quebec (FIFEQ).
Import sol·licitat: 850€
Import subvencionable : 850€
Puntuació: 7
Percentatge atorgat: 0%
Import atorgat: 0€
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, difícilment s'hi
integra. La trajectòria artística del(s) seu(s) autor(s) o intèrpret(s) és acceptable i/o
demostra potencial. Els agents implicats no en garanteixen prou una adequada difusió. El
seu potencial de projecció exterior és mínim. Finalment, la documentació presentada és
completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: CIN2/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: La Periférica Produccions, SL
Objecte de la sol·licitud: Assistència al 34th Festival Internacional du Film sur l'Art a
Montreal.
Import sol·licitat: 1500€
Import subvencionable : 1500€
Puntuació: 17
Percentatge atorgat: 73%
Import atorgat: 1095€
Motivació: El projecte excel·leix per la seva qualitat i pel seu grau d'innovació i d'elaboració,
a més de ser altament representatiu 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)
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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.
Número d'expedient: CIN3/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Evolution Mallorca International Film Festival
Objecte de la sol·licitud: Organització del Mallorca Evolution International Film Festival.
Import sol·licitat: 12505,22€
Import subvencionable : 12505,22€
Puntuació: 12
Percentatge atorgat: 28%
Import atorgat: 3501€
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
completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: CIN4/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Jossie Dan Malis Álvarez
Objecte de la sol·licitud: Precandidatura als premis de l'acadèmia Goya 2016.
Import sol·licitat: 1448,73€
Import subvencionable : 1197,29€
Puntuació: 18
Percentatge atorgat: 82%
Import atorgat: 982€
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: CIN5/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Mallorca Video Servicios Audiovisuales, SL
Objecte de la sol·licitud: Producció, edició i traducció de promoció del documental
«Revelando a Mario».
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Import sol·licitat: 3175€
Import subvencionable : 3175€
Puntuació: 16
Percentatge atorgat: 64%
Import atorgat: 2032€
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 adequats per a la seva
difusió. El seu potencial de projecció exterior és molt alt. Finalment, la documentació
presentada és completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: CIN6/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Mallorca Video Servicios Audiovisuales, SL
Objecte de la sol·licitud: Producció de la promoció del documental «La llave Dalí» al mercat
i a festivals internacionals.
Import sol·licitat: 6820€
Import subvencionable : 6820€
Puntuació: 16
Percentatge atorgat: 64%
Import atorgat: 4365€
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 adequats per a la seva
difusió. El seu potencial de projecció exterior és molt alt. Finalment, la documentació
presentada és completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: CIN7/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Associació de Productores Audiovisuals de les Illes Balears (APAIB)
Objecte de la sol·licitud: Assistència al festival MIP.
Import sol·licitat: 4637€
Import subvencionable : 4637€
Puntuació: 18
Percentatge atorgat: 82%
Import atorgat: 3802€
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
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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: CIN8/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Strange Friends, CB
Objecte de la sol·licitud: Promoció del documental «I am your father» per nominació a
premis Goya 2016.
Import sol·licitat: 1142,75€
Import subvencionable : 1142,75€
Puntuació: 15
Percentatge atorgat: 55%
Import atorgat: 629€
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 que destaquen dins el seu àmbit i hi aporten solidesa. Pot assolir un grau
considerable de projecció exterior.
Número d'expedient: CIN9/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Strange Friends, CB
Objecte de la sol·licitud: Dues projeccions de la pel·lícula «El destierro» a la Berlinale 2016.
Import sol·licitat: 1700€
Import subvencionable : 1700€
Puntuació: 14
Percentatge atorgat: 46%
Import atorgat: 782€
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 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.
Número d'expedient: CIN10/2016
Estat: PENDENT D’APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ
Sol·licitant: Nova Televisió, SA
Objecte de la sol·licitud: Promoció del documental «I am your father» 2015-2016.
Import sol·licitat: 26992€
Import subvencionable : 26992€
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Puntuació: 17
Percentatge atorgat: 73%
Import atorgat: 19704€
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 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: CIN11/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Clúster Audiovisual de les Illes Balears
Objecte de la sol·licitud: Fòrum Think up Culture.
Import sol·licitat: 13000€
Import subvencionable : 13000€
Puntuació: 14
Percentatge atorgat: 46%
Import atorgat: 5950€
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: CIN12/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: La Periférica Produccions, SL
Objecte de la sol·licitud: Subtitulat del documental «Toni Catany. El temps i les coses» en
anglès, castellà i francès.
Import sol·licitat: 2100€
Import subvencionable : 2100€
Puntuació: 16
Percentatge atorgat: 64%
Import atorgat: 1344€
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.
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Número d'expedient: CIN13/2016
Estat: PENDENT D’APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ
Sol·licitant: Mosaic Producciones Audiovisuales, SLU
Objecte de la sol·licitud: Creació web beta de la plataforma de continguts audiovisuals
Dialoga.
Import sol·licitat: 8361€
Import subvencionable : 6295€
Puntuació: 12
Percentatge atorgat: 28%
Import atorgat: 1763€
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. Pot assolir un
grau considerable de projecció exterior. Finalment, la documentació presentada és completa,
pertinent i rellevant.
Número d'expedient: CIN14/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Pauxa, SC
Objecte de la sol·licitud: Assistència al festival internacional de documentals Medimed 2015,
a Sitges, per presentar el documental «La revolució turística».
Import sol·licitat: 1503,41€
Import subvencionable : 1283,54€
Puntuació: 14
Percentatge atorgat: 46%
Import atorgat: 590€
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: CIN15/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: CGPills, CB
Objecte de la sol·licitud: Teaser «She lsThere».
Import sol·licitat: 5000€
Import subvencionable : 5000€
Puntuació: 18
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Percentatge atorgat: 82%
Import atorgat: 4100€
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: CIN16/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Associació de Productores Audiovisuals de les Illes Balears (APAIB)
Objecte de la sol·licitud: Assistència al festival de cinema europeu de Sevilla.
Import sol·licitat: 4115€
Import subvencionable : 4115€
Puntuació: 17
Percentatge atorgat: 73%
Import atorgat: 3004€
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. El
seu potencial de projecció exterior és molt alt. Finalment, la documentació presentada és
completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: CIN17/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Associació de Productores Audiovisuals de les Illes Balears (APAIB)
Objecte de la sol·licitud: Assistència la festival de Sant Sebastià.
Import sol·licitat: 4408€
Import subvencionable : 4408€
Puntuació: 17
Percentatge atorgat: 73%
Import atorgat: 3218€
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. El
seu potencial de projecció exterior és molt alt. Finalment, la documentació presentada és
completa, pertinent i rellevant.
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Número d'expedient: CIN18/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Associació de Productores Audiovisuals de les Illes Balears (APAIB)
Objecte de la sol·licitud: Assistència al festival Sunny Side of the Doc a La Rochelle.
Import sol·licitat: 7871€
Import subvencionable: 6515€
Puntuació: 18
Percentatge atorgat: 82%
Import atorgat: 5342€
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: CIN19/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Festival Internacional de Cinema de Menorca
Objecte de la sol·licitud: Organització del Festival Internacional de Cinema de Menorca.
Import sol·licitat: 34100€
Import subvencionable : 32300€
Puntuació: 11
Percentatge atorgat: 19%
Import atorgat: 6137€
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 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 incompleta i/o irrellevant i/o poc contrastable.
Palma, 25 d’abril de 2016
El president de la Comissió Avaluadora
Jaume Alomar Serra
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