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 la literatura i el pensament, del còmic i la
il·lustració

Fets
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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 la
literatura i el pensament, el còmic i la il·lustració.
2. Es varen presentar un total de 83 sol·licituds de subvenció corresponents a Harold
Jiménez Canizales, Fundació Jaume III, Maria del Mar Oliver Malondra, Margalida
Forteza Martorell, El Gall Editor, Ifeelbook Editors, Margalida Vinyes Domínguez,
Tebeos Dolmen Editorial, Alea Serveis Professionals, Associació Cultural Òrbita,
Francisco Jesús Bravo Castro, Pablo Rodríguez Jiménez-Bravo, Sebastián Cabot
Bartholomew, Bartolomé Seguí Nicolau, Jaume Martí Santandreu, Florentino Flórez
Fernández, Francisco Díaz Luque, Guillermo Miguel March Dols, Juan Roig Córdoba,
José Juan de Olañeta Fernández-Grande, Arquitectives, Impremta Muro, Aina Ilia
Bestard Vilà, Cecilia A. Giménez Pedroza, Alejandro Fito Muntaner, Antonio
Escandell Salom, Gestión Ocho, Alejandro Farías, Óscar Martín Isidro, Baltar &
Associats, Tracalics, Andrea Leardi, Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Institut
d’Estudis Eivissencs, Plan B Publicaciones, Editions Cà et La, Di7, Dos Mil Set Zahorí
de Ideas i Booktailors.
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
la literatura i el pensament, el còmic i la il·lustració.
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 la literatura i el pensament, el còmic i la il·lustració.
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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
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: LCP1/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Harold Jiménez Canizales
Objecte de la sol·licitud: Visita al a fira del llibre infantil de Bolonya
Import sol·licitat: 628,75€
Puntuació: 19
Percentatge atorgat: 91%
Import atorgat: 572€
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: LCP2/2016
Estat: DENEGAT: puntuació insuficient
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Sol·licitant: Fundació Jaume III de Mallorca
Objecte de la sol·licitud: Edició de «Sa norma sagrada»
Import sol·licitat: 3837€
Puntuació: 8
Percentatge atorgat: 0%
Import atorgat: 0€
Motivació: Es tracta d'un projecte ben elaborat amb força interès cultural.Quant a la seva
relació amb les línies estratègies de l'IEB, no s'hi integra en absolut. 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. D'altra banda, la seva projecció exterior és
irrellevant. Finalment, la documentació presentada és completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: LCP3/2016
Estat: DENEGAT: puntuació insuficient
Sol·licitant: Fundació Jaume III de Mallorca
Objecte de la sol·licitud: Edició del còmic sobre la vida de Fra Juníper Serra
Import sol·licitat: 2765,98€
Puntuació: 7
Percentatge atorgat: 0%
Import atorgat: 0€
Motivació: Es tracta d'un projecte ben elaborat amb força interès cultural.Quant a la seva
relació amb les línies estratègies de l'IEB, no s'hi integra en absolut. 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. D'altra banda, la seva projecció exterior
és irrellevant. Finalment, la documentació presentada és completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: LCP4/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Maria del Mar Oliver Malondra
Objecte de la sol·licitud: Assistència a la fira del llibre infantil de Bolonya.
Import sol·licitat: 391,58€
Puntuació: 18
Percentatge atorgat: 82%
Import atorgat: 321€
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
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consolidada i/o és rellevant. 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: LCP5/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Margalida Forteza Martorell
Objecte de la sol·licitud: Edició d'»El Sequer».
Import sol·licitat: 3000€
Puntuació: 14
Percentatge atorgat: 46%
Import atorgat: 1380€
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 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
completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: LCP6/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: El Gall Editor, SL
Objecte de la sol·licitud: Edició d'»Obagues i solanes», de Joan Tomàs Martínez Grimalt.
Import sol·licitat: 2370€
Puntuació: 14
Percentatge atorgat: 46%
Import atorgat: 1090€
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. Pot assolir un grau considerable de projecció exterior.
Finalment, la documentació presentada és completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: LCP7/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: El Gall Editor, SL
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Objecte de la sol·licitud: Edició de «Mallorca profunda? Quaranta relats de la Mallorca
interior», de Climent Picornell.
Import sol·licitat: 5000€
Puntuació: 11
Percentatge atorgat: 19%
Import atorgat: 950€
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,
difícilment s'hi integra. 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: LCP8/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Ifeelbook Editors, SL
Objecte de la sol·licitud: Traducció d'extractes del catàleg editorial per a promoció exterior
dels autors i les obres a fires internacionals.
Import sol·licitat: 1815€
Puntuació: 18
Percentatge atorgat: 82%
Import atorgat: 1488€
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. Demostra una clara vocació de projecció exterior. Finalment, la
documentació presentada és completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: LCP9/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Ifeelbook Editors, SL
Objecte de la sol·licitud: Assistència a la fira internacional del llibre de Frankfurt 2015.
Import sol·licitat: 445,96€
Puntuació: 18
Percentatge atorgat: 82%
Import atorgat: 366€
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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) està
consolidada i/o és rellevant. 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: LCP10/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Ifeelbook Editors, SL
Objecte de la sol·licitud: Edició de «Jaime Anglada. El corredor de fondo (20 años de rock &
roll 1995-2015)», de Miquel Horrach.
Import sol·licitat: 999,27€
Puntuació: 13
Percentatge atorgat: 37%
Import atorgat: 370€
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. Pot assolir un grau considerable de projecció exterior.
Finalment, la documentació presentada és completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: LCP11/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Ifeelbook Editors, SL
Objecte de la sol·licitud: Edició d'»Espumes de sang», d'Antoni Serra.
Import sol·licitat: 1179,09€
Puntuació: 16
Percentatge atorgat: 64%
Import atorgat: 755€
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 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. Pot assolir un grau considerable de projecció exterior. Finalment, la documentació
presentada és completa, pertinent i rellevant.
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Número d'expedient: LCP12/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Ifeelbook Editors, SL
Objecte de la sol·licitud: Edició de «Mallorca 17. El siglo del Dragón del capitán Doch».
Import sol·licitat: 1604,52€
Puntuació: 10
Percentatge atorgat: 10%
Import atorgat: 160€
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 acceptable i/o demostra potencial. 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: LCP13/2016
Estat: DENEGAT: puntuació insuficient
Sol·licitant: Ifeelbook Editors, SL
Objecte de la sol·licitud: Edició d'»Impresiones de un barman», de Ginés Pérez Navarro.
Import sol·licitat: 1628,09€
Puntuació: 6
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, no s'hi integra
en absolut. 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.
D'altra banda, la seva projecció exterior és irrellevant. Finalment, la documentació
presentada és completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: LCP14/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Ifeelbook Editors, SL
Objecte de la sol·licitud: Edició de «La Bachillera», de Roser Amills.
Import sol·licitat: 4823,65€
Puntuació: 13
Percentatge atorgat: 37%
Import atorgat: 1785€
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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 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: LCP15/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Margalida Vinyes Domínguez
Objecte de la sol·licitud: Assistència a la fira d'Angulema.
Import sol·licitat: 447,99€
Puntuació: 18
Percentatge atorgat: 82%
Import atorgat: 367€
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. Demostra una clara vocació de projecció exterior. Finalment, la
documentació presentada és completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: LCP16/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Tebeos Dolmen Editorial, SL
Objecte de la sol·licitud: Assistència a la fira del llibre de Frankfurt 2015
Import sol·licitat: 899,36€
Puntuació: 17
Percentatge atorgat: 73%
Import atorgat: 657€
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. Demostra una clara vocació de projecció exterior. Finalment, la
documentació presentada és incompleta i/o irrellevant i/o poc contrastable.
Número d'expedient: LCP17/2016
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Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Tebeos Dolmen Editorial, SL
Objecte de la sol·licitud: Assistència al saló Expocómic 2015
Import sol·licitat: 2230,85€
Puntuació: 13
Percentatge atorgat: 37%
Import atorgat: 825€
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. 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: LCP18/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Tebeos Dolmen Editorial, SL
Objecte de la sol·licitud: Assistència al XIV Salón del Cómic de Zaragoza.
Import sol·licitat: 1060,54€
Puntuació: 12
Percentatge atorgat: 28%
Import atorgat: 297€
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. Els agents implicats no en
garanteixen prou una adequada difusió. 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: LCP19/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Tebeos Dolmen Editorial, SL
Objecte de la sol·licitud: Assistència al XIV Salón del Cómic de Getxo
Import sol·licitat: 1173,15€
Puntuació: 12
Percentatge atorgat: 28%
Import atorgat: 328€
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)

http://vd.caib.es/1461328599565-145744416-6143775580099334486

seu(s) autor(s) o intèrpret(s) està consolidada i/o és rellevant. Els agents implicats no en
garanteixen prou una adequada difusió. 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: LCP20/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Alea Serveis Professionals, SL
Objecte de la sol·licitud: Assistència de Souvenir Edicions a la fira del llibre infantil de
Bolonya.
Import sol·licitat: 371,49€
Puntuació: 18
Percentatge atorgat: 82%
Import atorgat: 305€
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. Demostra una clara vocació de projecció exterior. Finalment, la
documentació presentada és completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: LCP21/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Alea Serveis Professionals, SL
Objecte de la sol·licitud: Edició de «100% Valldemossa» en 4 idiomes.
Import sol·licitat: 5755€
Puntuació: 13
Percentatge atorgat: 37%
Import atorgat: 2129€
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 pot integrar. La trajectòria artística del(s) seu(s) autor(s) o intèrpret(s) està consolidada
i/o és rellevant. Els agents implicats no en garanteixen prou una adequada difusió. Pot
assolir un grau considerable de projecció exterior. Finalment, la documentació presentada és
completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: LCP22/2016
Estat: ATORGAT
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Sol·licitant: Alea Serveis Professionals, SL
Objecte de la sol·licitud: Edició de «Mallorca al forn. Pans i dolços tradicionals».
Import sol·licitat: 3756,41€
Puntuació: 11
Percentatge atorgat: 19%
Import atorgat: 714€
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,
difícilment s'hi integra. 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: LCP23/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Alea Serveis Professionals, SL
Objecte de la sol·licitud: Edició de «Mallorca in the oven. Bread and traditional pastries».
Import sol·licitat: 2203,9€
Puntuació: 16
Percentatge atorgat: 64%
Import atorgat: 1410€
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: LCP24/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Alea Serveis Professionals, SL
Objecte de la sol·licitud: Edició de «Mallorca en el horno. Panes y dulces tradicionales».
Import sol·licitat: 1716,41€
Puntuació: 16
Percentatge atorgat: 64%
Import atorgat: 1099€
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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) 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: LCP25/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Alea Serveis Professionals, SL
Objecte de la sol·licitud: Edició de «Mallorca im Backofen. Traditionelle brote und
süsspeisen».
Import sol·licitat: 2203,9€
Puntuació: 16
Percentatge atorgat: 64%
Import atorgat: 1410€
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: LCP26/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Associació Cultural Òrbita
Objecte de la sol·licitud: Edició del núm. 10 de la col·lecció «Miniatures Teatrals».
Import sol·licitat: 2200€
Puntuació: 11
Percentatge atorgat: 19%
Import atorgat: 418€
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. El seu potencial de projecció exterior és mínim.
Finalment, la documentació presentada és completa, pertinent i rellevant.
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Número d'expedient: LCP27/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Associació Cultural Òrbita
Objecte de la sol·licitud: Edició del núm. 11 de la col·lecció «Miniatures Teatrals».
Import sol·licitat: 2200€
Puntuació: 11
Percentatge atorgat: 19%
Import atorgat: 418€
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. El seu potencial de projecció exterior és mínim.
Finalment, la documentació presentada és completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: LCP28/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Francisco Jesús Bravo Castro
Objecte de la sol·licitud: Assistència a la fira del llibre de Bolonya.
Import sol·licitat: 1000€
Puntuació: 16
Percentatge atorgat: 64%
Import atorgat: 640€
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. Demostra una clara vocació de projecció exterior. Finalment, la documentació
presentada és incompleta i/o irrellevant i/o poc contrastable.
Número d'expedient: LCP29/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Pablo Rodríguez Jiménez-Bravo
Objecte de la sol·licitud: Edició de «Las cansiones de Ossifar».
Import sol·licitat: 6000€
Puntuació: 12
Percentatge atorgat: 28%
Import atorgat: 1680€
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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 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. El seu potencial de
projecció exterior és mínim. Finalment, la documentació presentada és incompleta i/o
irrellevant i/o poc contrastable.
Número d'expedient: LCP30/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Harold Jiménez Canizales
Objecte de la sol·licitud: Assistència a la fira d'Angulema.
Import sol·licitat: 888,07€
Puntuació: 19
Percentatge atorgat: 91%
Import atorgat: 808€
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)
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 incompleta i/o irrellevant i/o poc
contrastable.
Número d'expedient: LCP31/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Sebastián Cabot Bartholomew
Objecte de la sol·licitud: Promoció i venda de drets de «Perros y clarinetes» a la fira del còmic
d'Angulema.
Import sol·licitat: 527,69€
Puntuació: 18
Percentatge atorgat: 82%
Import atorgat: 433€
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
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aporten solidesa. Demostra una clara vocació de projecció exterior. Finalment, la
documentació presentada és incompleta i/o irrellevant i/o poc contrastable.
Número d'expedient: LCP32/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Bartolomé Seguí Nicolau
Objecte de la sol·licitud: Assistència a la fira d'Angulema.
Import sol·licitat: 1707,54€
Puntuació: 19
Percentatge atorgat: 91%
Import atorgat: 1554€
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: LCP33/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Jaume Martí Santandreu
Objecte de la sol·licitud: Edició de «Nueve preguntas». Promoció i venda de drets.
Import sol·licitat: 722,72€
Puntuació: 17
Percentatge atorgat: 73%
Import atorgat: 528€
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: LCP34/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Florentino Flórez Fernández
Objecte de la sol·licitud: Assistència a la fira del llibre de Bolonya.
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Import sol·licitat: 249€
Puntuació: 18
Percentatge atorgat: 82%
Import atorgat: 204€
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. Demostra una clara vocació de projecció exterior. Finalment, la
documentació presentada és completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: LCP35/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Francisco Díaz Luque
Objecte de la sol·licitud: Assistència a la fira d'Angulema.
Import sol·licitat: 823,23€
Puntuació: 18
Percentatge atorgat: 82%
Import atorgat: 675€
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. Demostra una clara vocació de projecció exterior. Finalment, la
documentació presentada és completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: LCP36/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Guillermo Miguel March Dols
Objecte de la sol·licitud: Assistència a la fira d'Angulema.
Import sol·licitat: 221,33€
Puntuació: 18
Percentatge atorgat: 82%
Import atorgat: 181€
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
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consolidada i/o és rellevant. 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: LCP37/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Juan Roig Córdoba
Objecte de la sol·licitud: Assistència a la fira d'Angulema.
Import sol·licitat: 92,37€
Puntuació: 18
Percentatge atorgat: 82%
Import atorgat: 68€
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. Demostra una clara vocació de projecció exterior. Finalment, la
documentació presentada és completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: LCP38/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: José Juan de Olañeta de Fernández-Grande
Objecte de la sol·licitud: Edició d'»Els paisatges de Ramon Llull», de Gabriel Ensenyat i
Gaspar Valero.
Import sol·licitat: 19309,16€
Puntuació: 11
Percentatge atorgat: 19%
Import atorgat: 3669€
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. 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.
Número d'expedient: LCP39/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: José Juan de Olañeta de Fernández-Grande
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Objecte de la sol·licitud: Edició de «Rebosteria tradicional de Mallorca», de Tomeu Arbona i
Bartomeu Sastre.
Import sol·licitat: 30442,66€
Puntuació: 10
Percentatge atorgat: 10%
Import atorgat: 3044€
Motivació: Es tracta d'un projecte ben elaborat amb força interès cultural.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) està consolidada i/o és rellevant. 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.
Número d'expedient: LCP40/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Arquitectives
Objecte de la sol·licitud: Promoció del llibre «Edu y la mejor casa del mundo».
Import sol·licitat: 1600€
Puntuació: 15
Percentatge atorgat: 55%
Import atorgat: 861€
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. El seu potencial de projecció exterior és molt alt.
Finalment, la documentació presentada és completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: LCP41/2016
Estat: RENÚNCIA
Sol·licitant: Imprenta Muro SL
Objecte de la sol·licitud: Edició del llibre «Doble joc de tres», de Lluís Maicas.
Import sol·licitat: 0€
Puntuació: 0
Percentatge atorgat: 0%
Import atorgat: 0€
Motivació: Renúncia
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Número d'expedient: LCP42/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Imprenta Muro SL
Objecte de la sol·licitud: Edició del llibre «La ciutat de les ànimes», de Miquel Àngel Vidal.
Import sol·licitat: 7956,81€
Puntuació: 11
Percentatge atorgat: 19%
Import atorgat: 1.511,79€
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. El seu potencial de projecció exterior és mínim.
Finalment, la documentació presentada és incompleta i/o irrellevant i/o poc contrastable.
Número d'expedient: LCP43/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Imprenta Muro SL
Objecte de la sol·licitud: Edició del llibre «Ramon Llull, contes i exemples».
Import sol·licitat: 3.927,68€
Puntuació: 13
Percentatge atorgat: 37%
Import atorgat: 2.343,25€
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 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: LCP44/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Aina Ilia Bestard Vilà
Objecte de la sol·licitud: Assistència a la fira del llibre de Bolonya.
Import sol·licitat: 230€
Puntuació: 18
Percentatge atorgat: 82%
Import atorgat: 189€
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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. Demostra una clara vocació de projecció exterior. Finalment, la
documentació presentada és incompleta i/o irrellevant i/o poc contrastable.
Número d'expedient: LCP45/2016
Estat: EXCLÒS: no s'adequa a la convocatòria
Sol·licitant: Cecilia A. Giménez Pedroza
Objecte de la sol·licitud: Edició del conte per colorejar de «La fada despistada».
Import sol·licitat: 1300€
Puntuació: 0
Percentatge atorgat: 0%
Import atorgat: 0€
Motivació:
Número d'expedient: LCP46/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Alejandro Fito Muntaner
Objecte de la sol·licitud: Assistència al festival del cómic de Mêxic Festo 2015.
Import sol·licitat: 1009,43€
Puntuació: 17
Percentatge atorgat: 73%
Import atorgat: 737€
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. Demostra una clara vocació de projecció exterior. Finalment, la documentació
presentada és completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: LCP47/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Antonio Escandell Salom
Objecte de la sol·licitud: Edició del joc de taula «Joc del Camí de Cavalls».
Import sol·licitat: 2946,71€
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Puntuació: 12
Percentatge atorgat: 28%
Import atorgat: 825€
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 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.
Número d'expedient: LCP48/2016
Estat: DENEGAT: puntuació insuficient
Sol·licitant: Gestión Ocho, SC
Objecte de la sol·licitud: Edició d'una guia gastronòmica de Mallorca anual.
Import sol·licitat: 4963,42€
Puntuació: 5
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, no s'hi integra
en absolut. La trajectòria artística del(s) seu(s) autor(s) o intèrpret(s) es considera
insuficient. 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 incompleta i/o
irrellevant i/o poc contrastable.
Número d'expedient: LCP49/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Gestión Ocho, SC
Objecte de la sol·licitud: Assistència a la fira del llibre de Bolonya.
Import sol·licitat: 563,55€
Puntuació: 17
Percentatge atorgat: 73%
Import atorgat: 383€
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
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destaquen dins el seu àmbit i hi aporten solidesa. Demostra una clara vocació de
projecció exterior. Finalment, la documentació presentada és incompleta i/o
irrellevant i/o poc contrastable.
Número d'expedient: LCP50/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Alejandro Farias
Objecte de la sol·licitud: Edició del llibre «Del otro lado y otras històrias», de Francisco
Torres Linhart.
Import sol·licitat: 2100€
Puntuació: 17
Percentatge atorgat: 73%
Import atorgat: 1533€
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. Demostra una clara vocació de projecció exterior. Finalment, la documentació
presentada és completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: LCP51/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Óscar Martín Isidro
Objecte de la sol·licitud: Edició del llibre 18 de la col·lecció «Artbooks de autores
españoles», dedicat a Jonatan Cantero.
Import sol·licitat: 372,78€
Puntuació: 11
Percentatge atorgat: 19%
Import atorgat: 71€
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 incompleta i/o irrellevant i/o poc
contrastable.
Número d'expedient: LCP52/2016
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Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Óscar Martín Isidro
Objecte de la sol·licitud: Reimpressió dels llibres 12, 15 i 16 de la col·lecció «Artbooks de
autores españoles», dedicats a Montse Martín, Adrián Fernández i Óscar Jiménez.
Import sol·licitat: 1190,22€
Puntuació: 11
Percentatge atorgat: 19%
Import atorgat: 226€
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 incompleta i/o irrellevant i/o poc
contrastable.
Número d'expedient: LCP53/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Óscar Martín Isidro
Objecte de la sol·licitud: Reimpressió dels llibres 3 i 7 de la col·lecció «Artbooks de autores
españoles», dedicats a Miki Montlloy i Óscar Martín.
Import sol·licitat: 825,54€
Puntuació: 16
Percentatge atorgat: 64%
Import atorgat: 528€
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
incompleta i/o irrellevant i/o poc contrastable.
Número d'expedient: LCP54/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Baltar & Associats Gest de Com, SL
Objecte de la sol·licitud: Edició i impressió del llibre «L'agonia dels noms», de Jaume
Armengol i Coll.
Import sol·licitat: 3382,57€
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Puntuació: 10
Percentatge atorgat: 10%
Import atorgat: 338€
Motivació: Es tracta d'un projecte ben elaborat amb força interès cultural.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) 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: LCP55/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Tracalics SL
Objecte de la sol·licitud: Presentació a Mallorca del llibre «L'estrella dels vents», de Iolanda
Bonet.
Import sol·licitat: 267,41€
Puntuació: 17
Percentatge atorgat: 73%
Import atorgat: 161€
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: LCP56/2016
Estat: PENDENT DE DOCUMENTACIÓ
Sol·licitant: Andrea Leardi
Objecte de la sol·licitud: Max
Import sol·licitat: 2.575€
Puntuació: 19
Percentatge atorgat: 91%
Import atorgat: 2.343,25€
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)
autor(s) o intèrpret(s) és excel·lent i/o notòria. La proposta s'associa amb agents adequats
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per a la seva difusió. Demostra una clara vocació de projecció exterior. Finalment, la
documentació presentada és incompleta i/o irrellevant i/o poc contrastable.
Número d'expedient: LCP57/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga
Objecte de la sol·licitud: XVIII Festival de poesia de la Mediterrània.
Import sol·licitat: 12550,12€
Puntuació: 19
Percentatge atorgat: 91%
Import atorgat: 11421€
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)
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: LCP58/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Institut d'Estudis Eivissencs
Objecte de la sol·licitud: Reedició de l'obra «L'any en estampes», de Marià Villangómez.
Import sol·licitat: 1992,64€
Puntuació: 14
Percentatge atorgat: 46%
Import atorgat: 849€
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 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. Pot assolir un
grau considerable de projecció exterior. Finalment, la documentació presentada és completa,
pertinent i rellevant.
Número d'expedient: LCP59/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Tebeos Dolmen Editorial, SL
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Objecte de la sol·licitud: Assistència a Metrópoli, III Festival de Cultura y Entretenimiento de
Gijón.
Import sol·licitat: 1602€
Puntuació: 14
Percentatge atorgat: 46%
Import atorgat: 737€
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. Demostra una clara vocació de projecció exterior.
Finalment, la documentació presentada és incompleta i/o irrellevant i/o poc contrastable.
Número d'expedient: LCP60/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Plan B Publicaciones, SL
Objecte de la sol·licitud: Edició de butxaca «Apocalipsis Island II: Orígenes».
Import sol·licitat: 5493€
Puntuació: 10
Percentatge atorgat: 10%
Import atorgat: 549€
Motivació: Es tracta d'un projecte ben elaborat amb força interès cultural.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) 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: LCP61/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Tebeos Dolmen Editorial, SL
Objecte de la sol·licitud: Assistència a la fira de Frankfurt 2016.
Import sol·licitat: 932€
Puntuació: 15
Percentatge atorgat: 55%
Import atorgat: 513€
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
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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 incompleta i/o
irrellevant i/o poc contrastable.
Número d'expedient: LCP62/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Tebeos Dolmen Editorial, SL
Objecte de la sol·licitud: Assistència al XV Saló del Còmic de Getxo.
Import sol·licitat: 918€
Puntuació: 14
Percentatge atorgat: 46%
Import atorgat: 422€
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. Els agents implicats no en garanteixen prou una adequada
difusió. 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: LCP63/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Tebeos Dolmen Editorial, SL
Objecte de la sol·licitud: Assistència al XV Salón del Cómic de Zaragoza.
Import sol·licitat: 1059€
Puntuació: 12
Percentatge atorgat: 28%
Import atorgat: 297€
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. Els agents implicats no en
garanteixen prou una adequada difusió. 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: LCP64/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Tebeos Dolmen Editorial, SL
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Objecte de la sol·licitud: Traducció a l'anglès d'»El libro de Sarah».
Import sol·licitat: 2340€
Puntuació: 17
Percentatge atorgat: 73%
Import atorgat: 1708€
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: LCP65/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Tebeos Dolmen Editorial, SL
Objecte de la sol·licitud: Assistència al XIX Salón del Cómic de Madrid Expocómic.
Import sol·licitat: 3647€
Puntuació: 14
Percentatge atorgat: 46%
Import atorgat: 1678€
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 incompleta i/o
irrellevant i/o poc contrastable.
Número d'expedient: LCP66/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Tebeos Dolmen Editorial, SL
Objecte de la sol·licitud: Assistència a la 75a Feria del Libro de Madrid.
Import sol·licitat: 7936€
Puntuació: 11
Percentatge atorgat: 19%
Import atorgat: 1508€
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
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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
incompleta i/o irrellevant i/o poc contrastable.
Número d'expedient: LCP67/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Tebeos Dolmen Editorial, SL
Objecte de la sol·licitud: Edició «Balears abans i ara 6»
Import sol·licitat: 11095€
Puntuació: 15
Percentatge atorgat: 55%
Import atorgat: 6102€
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)
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 incompleta i/o irrellevant i/o poc contrastable.
Número d'expedient: LCP68/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Tebeos Dolmen Editorial, SL
Objecte de la sol·licitud: Assistència al XXII Saló del Manga de Barcelona.
Import sol·licitat: 5185€
Puntuació: 11
Percentatge atorgat: 19%
Import atorgat: 985€
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
incompleta i/o irrellevant i/o poc contrastable.
Número d'expedient: LCP69/2016
Estat: PENDENT DE DOCUMENTACIÓ
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Sol·licitant: Plan B Publicaciones, SL
Objecte de la sol·licitud: Assistència al 34è Saló del Còmic de Barcelona.
Import sol·licitat: 9782€
Puntuació: 13
Percentatge atorgat: 37%
Import atorgat: 3619€
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. 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: LCP70/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Plan B Publicaciones, SL
Objecte de la sol·licitud: Edició de butxaca d'»Apocalipsis Island: Guerra Total».
Import sol·licitat: 5493€
Puntuació: 10
Percentatge atorgat: 10%
Import atorgat: 549€
Motivació: Es tracta d'un projecte ben elaborat amb força interès cultural.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) 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: LCP71/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Editions Ca et La
Objecte de la sol·licitud: Edició en francès de «Chucrut», d'Anapuma.
Import sol·licitat: 5000€
Puntuació: 16
Percentatge atorgat: 64%
Import atorgat: 3200€
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,
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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. Demostra una clara vocació de projecció exterior. Finalment, la documentació
presentada és incompleta i/o irrellevant i/o poc contrastable.
Número d'expedient: LCP72/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Di7, SL
Objecte de la sol·licitud: Edició de 1.500 exemplars del llibre disc «Llum de Llum».
Import sol·licitat: 7590€
Puntuació: 14
Percentatge atorgat: 46%
Import atorgat: 3491€
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 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: LCP73/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Di7, SL
Objecte de la sol·licitud: Edició de 1.500 exemplars del llibre «Tomeu Penya, això som jo».
Import sol·licitat: 4743,8€
Puntuació: 12
Percentatge atorgat: 28%
Import atorgat: 1328€
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: LCP74/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Dos Mil Set Zahorí de Ideas, SL
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Objecte de la sol·licitud: Publicació en flamenc (Clavis Uitgeveru) del llibre infantil «Què
s'amaga dins el bosc?» d'Aina Bestard.
Import sol·licitat: 2000€
Puntuació: 17
Percentatge atorgat: 73%
Import atorgat: 1460€
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: LCP75/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Dos Mil Set Zahorí de Ideas, SL
Objecte de la sol·licitud: Publicació en francès (Editions du Seuil) del llibre infantil «Què
s'amaga dins el bosc?» d'Aina Bestard.
Import sol·licitat: 5000€
Puntuació: 12
Percentatge atorgat: 28%
Import atorgat: 1400€
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. Pot assolir un grau considerable de projecció exterior.
Finalment, la documentació presentada és incompleta i/o irrellevant i/o poc contrastable.
Número d'expedient: LCP76/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Dos Mil Set Zahorí de Ideas, SL
Objecte de la sol·licitud: Publicació en italià (DeAgostini Libri Spa) del llibre infantil «Què
s'amaga dins el bosc?» d'Aina Bestard.
Import sol·licitat: 2000€
Puntuació: 17
Percentatge atorgat: 73%
Import atorgat: 1460€
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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 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: LCP77/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Dos Mil Set Zahorí de Ideas, SL
Objecte de la sol·licitud: Publicació en polonès (Wydawnictwo Tatarak) del llibre infantil
«Què s'amaga dins el bosc?» d'Aina Bestard.
Import sol·licitat: 2000€
Puntuació: 17
Percentatge atorgat: 73%
Import atorgat: 1460€
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: LCP78/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Dos Mil Set Zahorí de Ideas, SL
Objecte de la sol·licitud: Reimpressió en rus (Mann, Ivanov & Ferber) del llibre infantil «Què
s'amaga dins el bosc?» d'Aina Bestard.
Import sol·licitat: 5000€
Puntuació: 12
Percentatge atorgat: 28%
Import atorgat: 1400€
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. Pot assolir un grau considerable de projecció exterior.
Finalment, la documentació presentada és incompleta i/o irrellevant i/o poc contrastable.
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Número d'expedient: LCP79/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Dos Mil Set Zahorí de Ideas, SL
Objecte de la sol·licitud: Venda de drets en ucranià (The Old Lion Publishing House) del
llibre infantil «Què s'amaga dins el bosc?», d'Aina Bestard.
Import sol·licitat: 800€
Puntuació: 13
Percentatge atorgat: 37%
Import atorgat: 296€
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 pot integrar. La trajectòria artística del(s) seu(s) autor(s) o intèrpret(s) està consolidada
i/o és rellevant. Els agents implicats no en garanteixen prou una adequada difusió. Pot
assolir un grau considerable de projecció exterior. Finalment, la documentació presentada és
completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: LCP80/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Dos Mil Set Zahorí de Ideas, SL
Objecte de la sol·licitud: Venda de drets en xinès complex (Taiwan Mac Educational Co.) i
simplificat (Beijing Cheerful Century Co Ltd) del llibre infantil «Què s'amaga dins el bosc?»,
d'Aina Bestard.
Import sol·licitat: 1700€
Puntuació: 17
Percentatge atorgat: 73%
Import atorgat: 1241€
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: LCP81/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Dos Mil Set Zahorí de Ideas, SL
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Objecte de la sol·licitud: Reimpressió en castellà (Imatge 9 SL) del llibre infantil «Què
s'amaga dins el bosc?» d'Aina Bestard.
Import sol·licitat: 2000€
Puntuació: 12
Percentatge atorgat: 28%
Import atorgat: 560€
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. Pot assolir un grau considerable de projecció exterior.
Finalment, la documentació presentada és incompleta i/o irrellevant i/o poc contrastable.
Número d'expedient: LCP82/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Dos Mil Set Zahorí de Ideas, SL
Objecte de la sol·licitud: Reimpressió en polonès (Wydawnictwo Tatarak) del llibre infantil
«Què s'amaga dins el bosc?» d'Aina Bestard.
Import sol·licitat: 4000€
Puntuació: 12
Percentatge atorgat: 28%
Import atorgat: 1120€
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. Pot assolir un grau considerable de projecció exterior.
Finalment, la documentació presentada és incompleta i/o irrellevant i/o poc contrastable.
Número d'expedient: LCP83/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Booktailors Consultores Editoriais
Objecte de la sol·licitud: Participació de Laia Martínez i López a la Festa da Poesia 2015.
Import sol·licitat: 499€
Puntuació: 17
Percentatge atorgat: 73%
Import atorgat: 364€
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,
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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: LCP84/2016
Estat: PENDENT DOCUMENTACIÓ
Sol·licitant: Margarita Martorell Millanes
Objecte de la sol·licitud: Edició del llibre “El salt de la bella dona”.
Import sol·licitat: 3500,53€
Puntuació: 11
Percentatge atorgat: 19%
Import atorgat: 625€
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. 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.
Número d'expedient: LCP85/2016
Estat: DENEGAT: fora de termini
Sol·licitant: José Manuel Allés Salvà
Objecte de la sol·licitud: Edició del llibre «Cocina señorial de Menorca, el recetario de los
Salort de Ciutadella (1860-1917)».
Import sol·licitat: 2000€
Puntuació: 0
Percentatge atorgat: 0%
Import atorgat: 0€
Motivació:
Número d'expedient: LCP86/2016
Estat: DENEGAT: puntuació insuficient
Sol·licitant: Antonio Escandell Salom
Objecte de la sol·licitud: Edició d'una guia pràctica de camp.
Import sol·licitat: 8000€
Puntuació: 8
Percentatge atorgat: 0%
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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, no s'hi integra
en absolut. La trajectòria artística del(s) seu(s) autor(s) o intèrpret(s) està consolidada i/o és
rellevant. 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.
Número d'expedient: LCP87/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Tebeos Dolmen Editorial, SL
Objecte de la sol·licitud: Plana web del llibre de Sarah.
Import sol·licitat: 2272,73€
Puntuació: 12
Percentatge atorgat: 28%
Import atorgat: 636€
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. Pot assolir un grau considerable de projecció exterior.
Finalment, la documentació presentada és incompleta i/o irrellevant i/o poc contrastable.
Número d'expedient: LCP88/2016
Estat: DENEGAT: puntuació insuficient
Sol·licitant: Tebeos Dolmen Editorial, SL
Objecte de la sol·licitud: Edició «Anuario Domen 1975».
Import sol·licitat: 9550€
Puntuació: 8
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) 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 incompleta i/o
irrellevant i/o poc contrastable.
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Número d'expedient: LCP89/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Tebeos Dolmen Editorial, SL
Objecte de la sol·licitud: Edició «Balears abans i ara vol. integral 1».
Import sol·licitat: 13061,51€
Puntuació: 12
Percentatge atorgat: 28%
Import atorgat: 3657€
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 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 incompleta i/o irrellevant i/o poc contrastable.
Número d'expedient: LCP90/2016
Estat: DENEGAT: puntuació insuficient
Sol·licitant: Tebeos Dolmen Editorial, SL
Objecte de la sol·licitud: 2a edició «Balears abans i ara 1 i 2».
Import sol·licitat: 5855€
Puntuació: 7
Percentatge atorgat: 0%
Import atorgat: 0€
Motivació: El projecte presenta una manca d'elaboració i/o qualitat artística. 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) 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 incompleta i/o irrellevant i/o poc contrastable.
Número d'expedient: LCP91/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Tebeos Dolmen Editorial, SL
Objecte de la sol·licitud: Plana web Dolmen Editorial.
Import sol·licitat: 2851,24€
Puntuació: 11
Percentatge atorgat: 19%
Import atorgat: 542€
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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. Pot assolir un
grau considerable de projecció exterior. Finalment, la documentació presentada és
incompleta i/o irrellevant i/o poc contrastable.
Número d'expedient: LCP92/2016
Estat: DENEGAT: puntuació insuficient
Sol·licitant: Plan B Publicaciones, SL
Objecte de la sol·licitud: Edició de «Los prodigios del recuerdo».
Import sol·licitat: 8350€
Puntuació: 6
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. La proposta s'associa amb agents adequats per a la seva difusió.
D'altra banda, la seva projecció exterior és irrellevant. Finalment, la documentació
presentada és incompleta i/o irrellevant i/o poc contrastable.
Número d'expedient: LCP93/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Plan B Publicaciones, SL
Objecte de la sol·licitud: Assistència a Santander Alternativo.
Import sol·licitat: 1050€
Puntuació: 11
Percentatge atorgat: 19%
Import atorgat: 200€
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 acceptable i/o demostra potencial. 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.
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Número d'expedient: LCP94/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Plan B Publicaciones, SL
Objecte de la sol·licitud: Edició «Oleaje».
Import sol·licitat: 8050€
Puntuació: 10
Percentatge atorgat: 10%
Import atorgat: 805€
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. El seu potencial de projecció exterior és mínim.
Finalment, la documentació presentada és incompleta i/o irrellevant i/o poc contrastable.
Número d'expedient: LCP95/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Plan B Publicaciones, SL
Objecte de la sol·licitud: Edició «Sarah, libro 2: la llegada de las torres».
Import sol·licitat: 12557,22€
Puntuació: 10
Percentatge atorgat: 10%
Import atorgat: 1256€
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. El seu potencial de projecció exterior és mínim.
Finalment, la documentació presentada és incompleta i/o irrellevant i/o poc contrastable.
Número d'expedient: LCP96/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Plan B Publicaciones, SL
Objecte de la sol·licitud: Edició «Johnny Roqueta, edició Integral».
Import sol·licitat: 13510€
Puntuació: 12
Percentatge atorgat: 28%
Import atorgat: 3783€

http://vd.caib.es/1461328599565-145744416-6143775580099334486

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. Pot assolir un grau considerable de projecció exterior.
Finalment, la documentació presentada és incompleta i/o irrellevant i/o poc contrastable.
Número d'expedient: LCP97/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Plan B Publicaciones, SL
Objecte de la sol·licitud: Edició «El libro de Sarah, la fortaleza del tiempo» (edició SudAmèrica).
Import sol·licitat: 16290,22€
Puntuació: 10
Percentatge atorgat: 10%
Import atorgat: 1629€
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) 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
incompleta i/o irrellevant i/o poc contrastable.
Número d'expedient: LCP98/2016
Estat: DENEGAT: puntuació insuficient
Sol·licitant: Plan B Publicaciones, SL
Objecte de la sol·licitud: Edició «Apocalipsis Island México».
Import sol·licitat: 8050€
Puntuació: 9
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. 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.
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Número d'expedient: LCP99/2016
Estat: DENEGAT: puntuació insuficient
Sol·licitant: Plan B Publicaciones, SL
Objecte de la sol·licitud: Edició «Los Ángeles, una ciudad de películas».
Import sol·licitat: 12150€
Puntuació: 8
Percentatge atorgat: 0%
Import atorgat: 0€
Motivació: Es tracta d'un projecte ben elaborat amb força interès cultural.Quant a la seva
relació amb les línies estratègies de l'IEB, no s'hi integra en absolut. 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 incompleta i/o irrellevant i/o poc contrastable.
Número d'expedient: LCP100/2016
Estat: DENEGAT: puntuació insuficient
Sol·licitant: Plan B Publicaciones, SL
Objecte de la sol·licitud: Edició «Dos rombos, las series españolas de los 70 y 80».
Import sol·licitat: 10075€
Puntuació: 9
Percentatge atorgat: 0%
Import atorgat: 0€
Motivació: El projecte presenta una manca d'elaboració i/o qualitat artística. 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) 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 incompleta i/o irrellevant i/o poc
contrastable.
Número d'expedient: LCP101/2016
Estat: DENEGAT: puntuació insuficient
Sol·licitant: Plan B Publicaciones, SL
Objecte de la sol·licitud: Edició «El libro de Sarah, la fortaleza del tiempo» (edicions butxaca
i tapa dura).
Import sol·licitat: 7282,26€
Puntuació: 9
Percentatge atorgat: 0%
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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, 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 incompleta i/o
irrellevant i/o poc contrastable.

Número d'expedient: LCP102/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Harold Jiménez Canizales
Objecte de la sol·licitud: Assistència a la fira del llibre de Varsòvia 2016.
Import sol·licitat: 251,5€
Puntuació: 18
Percentatge atorgat: 82%
Import atorgat: 206€
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. Demostra una clara vocació de projecció exterior. Finalment, la
documentació presentada és completa, pertinent i rellevant.

Documentació a presentar
1. La Comissió Avaluadora ha detectat que alguns sol·licitants han de presentar
documentació a alguns del seus expedients. Aquest són:
a. El Festival Fumetto ha d’aportar a l’expedient LCP-56/2016 l’ID del sol·licitant, el
Nif de l’empresa i el pressupost desglossat.
b. Plan B Publicaciones ha d’aportar al seu expedient LCP-69/2016 l’informe de no
tenir deutes amb l’Agència Tributària i la Seguretat Social.
c. Magalida Martorell ha d’aportar a l’expedient LCP-84/2016 l’Annex 5.
2. Aquests sol·licitants tenen cinc dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació
d’aquesta proposta de resolució a la web de l’Institut d’Estudis Baleàrics per aportar

aquesta informació. En cas de no fer-ho una vegada passat el termini es considerarà
que han desistit de la seva petició.
Palma, 22 d’abril de 2016
El president de la Comissió Avaluadora
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Jaume Alomar Serra
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