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

8493 Resolució del director de l'IEB, de 15 de juliol, de concessió d’ajuts per donar suport a tot tipus de
projectes de promoció de la cinematografia i de les arts audiovisuals, digitals i interactives 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 la cinematografia i de les
arts audiovisuals, digitals i interactives.
2. Dia 7 de juny, la Comissió avaluadora va revisar i valorar els expedients presentats fins aleshores (9 sol·licituds).
3. Dia 22 de juny, l'instructor signà i publicà la proposta de resolució, iniciant-se el període d'al·legacions.
4. No s’han presentat al·legacions a la proposta de resolució.

Fonaments de dret

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 60.108,21 € 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. Denegar la concessió de subvencions a les sol·licituds indicades a l'Annex 2.
4. Acceptar les renúncies a les sol·licituds indicades a l’Annex 3.
5. 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.

 

Palma, 15 de juliol de 2016

El director
Josep Ramon Cerdà Mas
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Annex 1
Subvencions concedides

Número d'expedient: CIN21/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Paleàrtica Films, SL
Objecte de la sol·licitud: Assistència a les jornades formatives de pitching al festival Sunny Side.
Import sol·licitat: 404,28€
Import subvencionable: 284,41€
Puntuació: 20
Percentatge atorgat: 100%
Import atorgat: 284,41€

Número d'expedient: CIN22/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Strange Friends, CB
Objecte de la sol·licitud: Promoció de «The Exile» i «I am your father» al Festival de Cannes.
Import sol·licitat: 3.786,00 €
Import subvencionable: 3.786,00 €
Puntuació: 20
Percentatge atorgat: 100%
Import atorgat: 3.786,00 €

Número d'expedient: CIN23/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Comunidad Filmin, SL
Objecte de la sol·licitud: Organització de l'Atlàntida Film Fest.
Import sol·licitat: 161.632,00 €
Import subvencionable: 133.580,00 €
Puntuació: 20
Percentatge atorgat: 100%
Import atorgat: 25.000,00 €

Número d'expedient: CIN24/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: S'Hostal des Moixos, SLU
Objecte de la sol·licitud: Presentació del documental «Acorats, crònica d'un fenomen» a l'Auditori de Ferreries i a La Seca – Espai Brossa de
Barcelona.
Import sol·licitat: 860,00 €
Import subvencionable: 860,00 €
Puntuació: 17
Percentatge atorgat: 73%
Import atorgat: 627,80 €

Número d'expedient: CIN27/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Paleàrtica Films, SL
Objecte de la sol·licitud: Presentació del documental «Nàufrags de l'Evolució» al Festival Sunny Side.
Import sol·licitat: 5.410,00 €
Import subvencionable: 5.410,00 €
Puntuació: 20
Percentatge atorgat: 100%
Import atorgat: 5.410,00 €

Número d'expedient: CIN28/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Tresques Comunicació I Audiovisuals, SL
Objecte de la sol·licitud: Promoció i producció de material promocional del documental “Els papers de Don Camilo”
Import sol·licitat: 25.000,00 €
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Import subvencionable: 25.000,00 €
Puntuació: 20
Percentatge atorgat: 100%
Import atorgat: 25.000,00€

Annex 2
Subvencions denegades

 

Número d'expedient: CIN20/2016
Estat: EXCLÒS: no s'adequa a la convocatòria
Sol·licitant: Andrés López Mengual
Objecte de la sol·licitud: Producció d’un documental sobre el moviment cinematogràfic d'ACIB durant els darrers 10 anys.
Import sol·licitat: 5.000,00 €
Import subvencionable: 0 €
Puntuació: 0
Percentatge atorgat: 0%
Import atorgat: 0 €

Annex 3
Renúncies

Número d'expedient: CIN25/2016
Estat: RENÚNCIA
Sol·licitant: Festival Internacional de Cinema de Menorca
Objecte de la sol·licitud: Organització i producció del festival de cinema de Menorca: drets de pel·lícules i assistència de convidats, jurat i
ambaixadors.
Import sol·licitat: 10.000,00 €
Import subvencionable: 0 €
Puntuació: 0
Percentatge atorgat: 0%
Import atorgat: 0 €

Número d'expedient: CIN26/2016
Estat: RENÚNCIA
Sol·licitant: Associació de Cineastes de les Illes Balears
Objecte de la sol·licitud: Organització de la mostra Filmacib.
Import sol·licitat: 13.064,00 €
Import subvencionable: 0 €
Puntuació: 0
Percentatge atorgat: 0%
Import atorgat: 0 €
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