Proposta de resolució
ó de l’instructor en relació a la convocatòria d’ajuts per donar suport a tot
tipus de projectes
ectes culturals en l'àmbit de l’edició i la promoció musicals
Fets
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1. El dia 17 de març de 2016
6 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 l’edició i promoció musical.
musical
2. Es varen presentar un total de
d 96 sol·licituds de subvenció
ió corresponents a Associació
Manangelment Musical, Marta Travesset Loewe, Rodrigo Pérez Vila, Juan Antonio Forés
Barrachina, Associació Cultural Mallorcanochentas, Joan Roca Pedrosa,
Pedrosa, Runaway Records,
SL, Asociación Deathlight Music, Ground Control, SL, Cecilia A. Giménez Pedroza, Velomar
Récords, Jazz Obert, Associació d'Àl·ligators, Francisco Gabriel Garcia Fullana, Electric Chair
Music, Sociedad de Conciertos de Palma de Mallorca,
Mallorca, Associació de Saxofonistes de les Illes
Balears, Juan José Amengual Albaladejo, Ensaimada Musical, Associació Músics per la
Llengua, Júlia Martínez Bevià, Fundació ACA, Alfredo Oyaguez Montero, Cristòfol D. Juanico
Alzina, Joana Maria Pol Sebastià, Learning
Learning to Fly, Associació Acadèmia 1830, Antoni Vives
Thomàs, Associació Mallorca Gay Men Chorus, Cristòfol D. Juanico Alzina, Joana Maria Pol
Sebastià, Electric Chair Music, Ajuntament de Santanyí, Juan Antonio Forés Barrachina, Miquel
Estelrich Serralta, Associació
sociació de Saxofonistes de les Illes Balears, Naveproject, Associació
Festivals Chopin de Valldemossa, Associació Alternatilla, Placa Base, Fundació ACA,
Ajuntament de Campanet, Bartomeu Moll Mas.
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
a emetre un informe, amb data 20
d’abril de 2016,, que consta a l’expedient.
4. El 8 de gener de 2016 ell 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
d
suport a
tot tipus de projectes culturals en l'àmbit de l’edició i la promoció musical.
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
a 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
compr
concrets
als quals està condicionada l’eficàcia de l’acte de concessió de la subvenció.
Fonaments de dret
1. La Resolució de la presidenta
president de l’Institut d’Estudis Baleàrics de dia 11 de març de 2016,
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.

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
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
de 2009)

Proposta de resolució

http://vd.caib.es/1461741502366-145810852-6360889659205943754

ent:
Número d'expedient: MU1/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Associació Manangelment Musical
Mu
Objecte de la sol·licitud: Participació de la formació Still Morris al festival Porta Ferrada de Sant Feliu de
Guíxols.
Import sol·licitat: 630,77€
Puntuació: 12
Percentatge atorgat: 28%
Import atorgat: 177€
Motivació: Es tracta d'un projecte ben elaborat
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.
Número d'expedient: MU2/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Associació Manangelment Musical
Objecte de la sol·licitud: Concert del grup Taifa al festival Kanina Rock de Huelva.
Import sol·licitat: 261,88€
Puntuació: 12
Percentatge atorgat: 28%
Import atorgat: 73€
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.
Número d'expedient: MU3/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant:
icitant: Associació Manangelment Musical
Objecte de la sol·licitud: Concert del grup eivissenc Projecte Mut al X Cool Days Festival d'Artà.
Import sol·licitat: 657,06€
Puntuació: 12
Percentatge atorgat: 28%
Import atorgat: 184€

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.
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Número d'expedient: MU4/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Associació Manangelment Musical
Objecte de la sol·licitud: Concert del grup BOC
BOC a la X festa «en el aire de Arriate», a Màlaga.
Import sol·licitat: 1129,95€
Puntuació: 12
Percentatge atorgat: 28%
Import atorgat: 316€
Motivació: Es tracta d'un projecte ben elaborat amb força interès cultural. Quant a la seva relació amb
les línies estratègies
tratègies 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.
exterior
Número d'expedient: MU5/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Associació Manangelment Musical
Objecte de la sol·licitud: Concert del grup Taifa a la Sala Katiuska de Madrid i l'escola de música de
Móstoles.
Import sol·licitat: 261,88€
Puntuació: 11
Percentatge atorgat: 19%
Import atorgat: 50€
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)
intèrp
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.
Número d'expedient: MU6/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Associació Manangelment Musical
Mus
Objecte de la sol·licitud: Concert del grup Cap·pela al festival internacional Voicemania de Viena.
Import sol·licitat: 2147,77€
Puntuació: 13
Percentatge atorgat: 37%
Import atorgat: 795€
Motivació: Es tracta d'un projecte ben elaborat amb força interès
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: MU7/2016
Estat: ATORGAT
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Sol·licitant: Marta Travesset Loewe
Objecte de la sol·licitud: Organització de Menorkids.
Me
Import sol·licitat: 11200€
Puntuació: 10
Percentatge atorgat: 10%
Import atorgat: 1116€
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,
com
pertinent i rellevant.
Número d'expedient: MU8/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Rodrigo Pérez Vila
Objecte de la sol·licitud: Concert i màster classes al Conservatorio Amadeo Roldán de l'Havanna.
Import sol·licitat: 2900€
Puntuació: 12
Percentatge atorgat: 28%
Import atorgat: 703€
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
à 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: MU9/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Rodrigo Pérez Vila
Objecte de la sol·licitud: 3 concerts amb l'Orquesta de Jóvenes de Centroamérica y del Caribe a
Hondures.
Import sol·licitat: 2900€
Puntuació: 13
Percentatge atorgat: 37%
Import atorgat: 970€
ó: Es tracta d'un projecte ben elaborat amb força interès cultural.Quant a la seva relació amb
Motivació:
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: MU10/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Rodrigo Pérez Vila
Objecte de la sol·licitud: Concert i màster classes al Festival de Saxofón Lima 2016.
Import sol·licitat: 2730€
Puntuació: 13
Percentatge atorgat: 37%
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Import atorgat: 798€
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: MU11/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Rodrigo Pérez Vila
Objecte de la sol·licitud: Concert i màster classes al Sax Academy School of Music de Singapur.
Import sol·licitat: 2072,96€
Puntuació: 12
Percentatge atorgat: 28%
Import atorgat: 580€
Motivació: Es tracta d'un projecte ben elaborat amb força interès cultural.Quant a la seva relació amb
les línies estratègies
ies 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.
limitat. Finalment, la documentació presentada és
completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: MU12/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Rodrigo Pérez Vila
Objecte de la sol·licitud: 2 concerts i màster classes a Shenandoah University Winchester i Columbus
State University (Estats Units d'Amèrica).
Import sol·licitat: 2695,48€
Puntuació: 13
Percentatge atorgat: 37%
Import atorgat: 997€
Motivació: Es tracta d'un projecte ben elaborat amb força interès cultural.Quant a la seva relació amb
les línies estratègies
es 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,
Finalment, la documentació presentada és completa,
pertinent i rellevant.
Número d'expedient: MU13/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Juan Antonio Forés Barrachina
Objecte de la sol·licitud: Edició de «The Last Origin», d'Adipem Panda.
Import sol·licitat: 1800€
Puntuació: 12
Percentatge atorgat: 28%
Import atorgat: 504€
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
completa,
pertinent i rellevant.

http://vd.caib.es/1461741502366-145810852-6360889659205943754

Número d'expedient: MU14/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Juan Antonio Forés Barrachina
Objecte de la sol·licitud: Assistència d'Espora Récords al Monkey Week 2015 amb dues bandes.
Import sol·licitat: 1461,59€
Puntuació: 17
Percentatge atorgat: 73%
Import atorgat: 1066,96€
Motivació: La qualitat i l'elaboració del
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: MU15/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Associació Cultural Mallorcanochentas
Objecte de la sol·licitud: Concert presentació del disc de Miki Serra a Madrid.
Import sol·licitat: 486,22€
Puntuació: 12
Percentatge atorgat: 28%
Import atorgat: 136€
Motivació: Es tracta d'un
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: MU16/2016
Estat: ATORGAT.
Sol·licitant: Associació Cultural Mallorcanochentas
Objecte de la sol·licitud: Concerts presentació d'Espora Tours a València, Madrid i Barcelona.
Import sol·licitat: 6485,71€
Puntuació: 17
Percentatge atorgat: 73%
Import atorgat: 4735€
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.
re
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: MU17/2016
Estat: ATORGAT
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Sol·licitant: Joan Roca Pedrosa
Objecte de la sol·licitud: Gira «Dinamo Japan Tour 2016» del grup Dinamo a Tòquio.
Import sol·licitat: 3617,5€
Puntuació: 15
Percentatge atorgat: 55%
Import atorgat: 1989,63€
Motivació: Es tracta d'un projecte ben
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
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: MU18/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Runaway Records, SL
Objecte de la sol·licitud:
d: Assistència a la 45a Mega Record & CD Fair (Utrecht) i VI Feria Internacional
del Disco de Bilbao.
Import sol·licitat: 2061,22€
Puntuació: 16
Percentatge atorgat: 64%
Import atorgat: 1319€
Motivació: La qualitat i l'elaboració del projecte són destacables,
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
'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: MU19/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Runaway Records, SL
Objecte de la sol·licitud: Assistència a la 44a Mega Record & CD Fair (Utrecht).
Import sol·licitat: 1607,38€
Puntuació: 16
Percentatge atorgat: 64%
Import atorgat: 1029€
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. Pot assolir un grau
considerable de projecció exterior. Finalment, la documentació presentada és completa, pertinent i
rellevant.
Número d'expedient: MU20/2016
Estat: EXCLÒS: no s'adequa a la convocatòria
Sol·licitant: Asociación Deathlight Music
Objecte de la sol·licitud: Participació al Festival Animal-Main
Animal
Line 10.
Import sol·licitat: 465,58€

Puntuació: 0
Percentatge atorgat: 0%
Import atorgat: 0€
a d'una activitat aïllada dins la programació d'una sala a Mallorca, i no en el context
Motivació: Es tracta
d'un festival. No implica mobilitat d'artistes locals. Per aquestes raons la comissió considera que la
sol·licitud no d'adequa a la convocatòria.
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Número d'expedient: MU21/2016
Estat: EXCLÒS: no s'adequa a la convocatòria
Sol·licitant: Asociación Deathlight Music
Objecte de la sol·licitud: Concert Tankard, Nuckin Futs i Unburial.
Import sol·licitat: 4169,59€
Puntuació: 0
Percentatge atorgat: 0%
Import atorgat: 0€
Motivació: Es tracta d'una activitat aïllada dins la programació d'una sala a Mallorca, i no en el context
d'un festival. No implica mobilitat d'artistes locals. Per aquestes raons la comissió considera que la
sol·licitud no d'adequa a la convocatòria.
Número d'expedient: MU22/2016
Estat: EXCLÒS: no s'adequa a la convocatòria
Sol·licitant: Asociación Deathlight Music
Objecte de la sol·licitud: Festival LGP i Ca de Bou
Import sol·licitat: 1904,75€
Puntuació: 0
Percentatge atorgat: 0%
Import atorgat: 0€
Motivació:
vació: Es tracta d'una activitat aïllada dins la programació d'una sala a Mallorca, i no en el context
d'un festival. No implica mobilitat d'artistes locals. Per aquestes raons la comissió considera que la
sol·licitud no d'adequa a la convocatòria.
Número d'expedient: MU23/2016
Estat: EXCLÒS: no s'adequa a la convocatòria
Sol·licitant: Asociación Deathlight Music
Objecte de la sol·licitud: Concert de Reno Renardo.
Import sol·licitat: 1795,38€
Puntuació: 0
Percentatge atorgat: 0%
Import atorgat: 0€
Motivació:
ó: Es tracta d'una activitat aïllada dins la programació d'una sala a Mallorca, i no en el context
d'un festival. No implica mobilitat d'artistes locals. Per aquestes raons la comissió considera que la
sol·licitud no d'adequa a la convocatòria.
Número d'expedient: MU24/2016
Estat: EXCLÒS: no s'adequa a la convocatòria
Sol·licitant: Asociación Deathlight Music
Objecte de la sol·licitud: Concert de Cannibal Corpse.
Import sol·licitat: 708,7€
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Puntuació: 0
Percentatge atorgat: 0%
Import atorgat: 0€
Motivació: Es tracta d'una activitat aïllada dins la programació d'una sala a Mallorca, i no en el context
d'un festival. No implica mobilitat d'artistes locals. Per aquestes raons la comissió considera que la
sol·licitud no d'adequa a la convocatòria.
Número d'expedient: MU25/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Ground Control, SL
Objecte de la sol·licitud: Assistència de Joan Vich i Sebastià Rosselló a la fira musical SXSW a Austin
(EUA) per promocionar diversos grups de Balears.
Import sol·licitat: 1897,35€
Puntuació: 17
Percentatge atorgat: 73%
Import atorgat: 1385€
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.
Número d'expedient: MU26/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Cecilia A. Giménez Pedroza
Objecte de la sol·licitud: Edició, enregistrament i presentació de «La màgia d'en Cotonet».
Import sol·licitat: 8140,1€
Puntuació: 13
Percentatge atorgat: 37%
Import atorgat: 3012€
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.
t. 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: MU27/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant:: Magdalena Mesquida Camps
Objecte de la sol·licitud: Publicació de l'àlbum «A punt i a part» de Pistola.
Import sol·licitat: 2682,93€
Puntuació: 13
Percentatge atorgat: 37%
Import atorgat: 993€
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.
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Número d'expedient: MU28/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Jazz Obert, Associació d'Àl·ligators
Objecte de la sol·licitud: XVIII Festival de Jazz de Menorca.
Import sol·licitat: 3000€
Puntuació: 16
Percentatge atorgat: 64%
Import atorgat: 1920€
Motivació: Es tracta d'un projecte ben elaborat amb força interès cultural.Quant
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. Finalment, la documentació
presentada és completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: MU29/2016
Estat: EXCLÒS: no s'adequa a la convocatòria
Sol·licitant: Associació Manangelment Musical
M
Objecte de la sol·licitud: Actuació de Cappela en el programa Viu la Cultura de la Conselleria de la
CAIB a Menorca, dins els matinals didàctics per escoles.
Import sol·licitat: 1556,46€
Puntuació: 0
Percentatge atorgat: 0%
Import atorgat: 0€
Motivació:
ció: Les bases d'aquesta convocatòria indiquen que se n'exclouran els projectes que han rebut
suport de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports, com és el programa Viu la Cultura. Per
aquesta raó, la comissió decidiex excloure aquest expedient.
Número d'expedient: MU30/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Associació Manangelment Musical
Objecte de la sol·licitud: Actuació del grup Boc a les festes de Fornells (Menorca).
Import sol·licitat: 703,41€
Puntuació: 10
Percentatge atorgat: 10%
Import atorgat: 73€
Motivació: El projecte té un cert interès i conté elements innovadors i/o prou representatius de la cultura
balear. Quant a la seva relació amb les línies estratègies de l'IEB, s'hi pot integrar. La trajectòria
artística del(s) seu(s) autor(s) o intèrpret(s) està consolidada i/o és rellevant. La proposta s'associa amb
agents adequats per a la seva difusió. El seu potencial de projecció exterior és mínim. Finalment, la
documentació presentada és completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: MU31/2016
Estat: ATORGAT.
Sol·licitant: Francisco Gabriel Garcia Fullana
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Objecte de la sol·licitud: Concert de violí i piano en el cicle «De la Reinaxença al Noucentisme»
(Fundació Juan March, Madrid).
Import sol·licitat: 785,73€
Puntuació: 13
Percentatge atorgat: 37%
Import atorgat: 291€
Motivació: Es tracta d'un projecte ben elaborat amb força interès cultural.Quant a la seva relació amb
les línies estratègies de l'IEB, s'hi pot integrar. La trajectòria artística del(s) seu(s) autor(s) o intèrpret(s)
és excel·lent i/o notòria. La proposta s'associa amb agents adequats per a la seva difusió. Té un cert
potencial de projecció exterior. Finalment, la documentació presentada és completa, pertinent i
rellevant.
Número d'expedient: MU32/2016
Estat: ATORGAT.
Sol·licitant: Francisco Gabriel Garcia Fullana
Objecte de la sol·licitud: Actuació al cicle de concerts de l'Auditori de Lleida «Música de Cambra d'Enric
Granados».
Import sol·licitat: 698,5€
Puntuació: 13
Percentatge atorgat: 37%
Import atorgat: 258€
Motivació:
ivació: 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
s'associa amb agents adequats per a la seva difusió. Té un cert
potencial de projecció exterior. Finalment, la documentació presentada és completa, pertinent i
rellevant.
Número d'expedient: MU33/2016
Estat: ATORGAT.
Sol·licitant: Francisco Gabriel Garcia Fullana
Objecte de la sol·licitud: Actuació al cicle de concerts de Munetsugo Violin a Tòquio i Nagoya (Japó).
Import sol·licitat: 712,626€
Puntuació: 13
Percentatge atorgat: 37%
Import atorgat: 264€
Motivació: Es tracta d'un projecte ben elaborat amb força
força interès cultural.Quant a la seva relació amb
les línies estratègies de l'IEB, s'hi pot integrar. La trajectòria artística del(s) seu(s) autor(s) o intèrpret(s)
és excel·lent i/o notòria. La proposta s'associa amb agents adequats per a la seva difusió. Té un cert
potencial de projecció exterior. Finalment, la documentació presentada és completa, pertinent i
rellevant.
Número d'expedient: MU34/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Electric Chair Music, CB
Objecte de la sol·licitud: Actuació de la banda Psideràlica
Psideràlica en el concurs «Battle of the Bands Tour», que
se celebra a la sala Le Rex de Tolouse, a Tolosa (França).
Import sol·licitat: 1240€
Puntuació: 10
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Percentatge atorgat: 10%
Import atorgat: 124€
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
s'
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: MU35/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Sociedad de Conciertos de Palma de Mallorca
Objecte de la sol·licitud: Organització del II Festival Beethoven.
Import sol·licitat: 9940,03€
Puntuació: 10
Percentatge atorgat: 10%
Import atorgat: 994€
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
sev
difusió. El seu potencial de projecció exterior és mínim. Finalment, la documentació presentada és
completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: MU36/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Sociedad de Conciertos de Palma de Mallorca
Objecte de la sol·licitud:
licitud: Organització del III Festival de Primavera.
Import sol·licitat: 12355,37€
Puntuació: 10
Percentatge atorgat: 10%
Import atorgat: 1236€
Motivació: Es tracta d'un projecte ben elaborat amb força interès cultural.Quant a la seva relació amb
les líniess 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.
mínim. Finalment, la documentació presentada és
completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: MU37/2016
Estat: ATORGAT.
Sol·licitant: Associació de Saxofonistes de les Illes Balears
Objecte de la sol·licitud: VIII Mallorca Saxophone Festival.
Import sol·licitat: 20000€
Puntuació: 14
Percentatge atorgat: 46%
Import atorgat: 9200€
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
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
tada és completa, pertinent i rellevant.
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Número d'expedient: MU38/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Juan José Amengual Albaladejo
Objecte de la sol·licitud: Gira de 4 concerts: sala Iguana Club, sala Mardi Gras (A Coruña), Teatro
Zorrilla (Valladolid) i Sala
ala Live (Madrid).
Import sol·licitat: 3475,86€
Puntuació: 12
Percentatge atorgat: 28%
Import atorgat: 850€
Motivació: El projecte té un cert interès i conté elements innovadors i/o prou representatius de la cultura
balear. Quant a la seva relació amb les línies estratègies de l'IEB, s'hi pot integrar. La trajectòria
artística del(s) seu(s) autor(s) o intèrpret(s) és acceptable i/o demostra potencial. La proposta s'associa
amb agents adequats per a la seva difusió. El seu potencial de projecció exterior és molt alt. Finalment,
la documentació presentada és completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: MU39/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Juan José Amengual Albaladejo
Objecte de la sol·licitud: Gira d'hivern de Whole Lotta Band.
Import sol·licitat: 9183,64€
Puntuació: 12
Percentatge atorgat: 28%
Import atorgat: 2571€
Motivació: El projecte té un cert interès i conté elements innovadors i/o prou representatius de la cultura
balear. Quant a la seva relació amb les línies estratègies de l'IEB, s'hi pot integrar. La trajectòria
artística del(s) seu(s) autor(s) o intèrpret(s) és acceptable i/o demostra potencial. La proposta s'associa
amb agents adequats per a la seva difusió. El seu potencial de projecció exterior és molt alt. Finalment,
la documentació presentada
resentada és completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: MU40/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Ensaimada Musical, SL
Objecte de la sol·licitud: XIV Fira Internacional del Disc a Mallorca.
Import sol·licitat: 25000€
Puntuació: 12
Percentatge atorgat: 28%
Import atorgat: 7000€
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
l·lent i/o notòria. El seu potencial de projecció exterior és mínim. Finalment, la documentació
presentada és completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: MU41/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Associació Músics per la Llengua
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Objecte de la sol·licitud:
citud: Gira del grup Miquel Serra.
Import sol·licitat: 2412€
Puntuació: 16
Percentatge atorgat: 64%
Import atorgat: 1544€
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. El seu potencial de projecció exterior
exterior és molt alt. Finalment, la
documentació presentada és completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: MU42/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Júlia Martínez Bevià
Objecte de la sol·licitud: Participació al V Concurs de Música de Càmara Antón García a Baza
(Granada).
Import sol·licitat: 650€
Puntuació: 11
Percentatge atorgat: 19%
Import atorgat: 124€
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
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
projecció exterior. Finalment,
la documentació presentada és completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: MU43/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Fundació ACA
Objecte de la sol·licitud: Participació a la 36a edició de l'Encontre Internacional de Compositors.
Composit
Import sol·licitat: 5360,67€
Puntuació: 16
Percentatge atorgat: 64%
Import atorgat: 3431€
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
considera
de
projecció exterior.
Número d'expedient: MU44/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Alfredo Oyaguez Montero
Objecte de la sol·licitud: Gira pels EUA (Califòrnia, Las Vegas, Ithaca, Florida, Long Island).
Import sol·licitat: 1003,69€
Puntuació: 14
Percentatge atorgat: 46%
Import atorgat: 462€

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)
intèr
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.
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Número d'expedient: MU45/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Alfredo Oyaguez Montero
Objecte de la sol·licitud: Gira a Nova Zelanda.
Import sol·licitat: 1204,47€
Puntuació: 14
Percentatge atorgat: 46%
Import atorgat: 554€
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.
difu
El
seu potencial de projecció exterior és molt alt. Finalment, la documentació presentada és completa,
pertinent i rellevant.
Número d'expedient: MU46/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Cristòfol D. Juanico Alzina
Objecte de la sol·licitud: Concert a trio de Fausta a Palafolls.
Import sol·licitat: 759,23€
Puntuació: 13
Percentatge atorgat: 37%
Import atorgat: 281€
Motivació: Es tracta d'un projecte ben elaborat amb força interès cultural.Quant a la seva relació amb
les línies estratègies de l'IEB, s'hi pot integrar. La trajectòria artística del(s) seu(s) autor(s) o intèrpret(s)
és excel·lent i/o notòria. La proposta s'associa amb agents adequats per a la seva difusió. Té un cert
potencial de projecció exterior, tot i que limitat. Finalment, la documentació
documentació presentada és completa,
pertinent i rellevant.
Número d'expedient: MU47/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Cristòfol D. Juanico Alzina
Objecte de la sol·licitud: Concert de Fausta a la Sala Bikini de Barcelona.
Import sol·licitat: 1810€
Puntuació: 14
Percentatge atorgat: 46%
Import atorgat: 833€
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)
intèr
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: MU48/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Cristòfol D. Juanico Alzina
Objecte de la sol·licitud: Concert grup Mendix a Truà a Barberà del Vallès.
Import sol·licitat: 67,92€
Puntuació: 13
Percentatge atorgat: 37%
Import atorgat: 25€
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
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: MU49/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Cristòfol D. Juanico Alzina
Objecte
ecte de la sol·licitud: Concert a trio de Fausta a Sant Sadurní d'Anoia en el Barnasants.
Import sol·licitat: 722,06€
Puntuació: 14
Percentatge atorgat: 46%
Import atorgat: 332€
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: MU50/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Cristòfol D. Juanico Alzina
Objecte de la sol·licitud: Concert de Fausta al Casino
Ca
de Vic.
Import sol·licitat: 1102,35€
Puntuació: 13
Percentatge atorgat: 37%
Import atorgat: 408€
Motivació: Es tracta d'un projecte ben elaborat amb força interès cultural.Quant a la seva relació amb
les línies estratègies de l'IEB, s'hi pot integrar. La trajectòria artística del(s) seu(s) autor(s) o intèrpret(s)
és excel·lent i/o notòria. La proposta s'associa amb agents adequats per a la seva difusió. Té un cert
potencial de projecció exterior, tot i que limitat. Finalment, la documentació presentada és completa,
pertinent i rellevant.
Número d'expedient: MU51/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Cristòfol D. Juanico Alzina
Objecte de la sol·licitud: Concert a Manresa a trio i a Mataró en solitari de Fausta.
Import sol·licitat: 1292,69€
Puntuació: 13
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Percentatge atorgat: 37%
Import atorgat: 478€
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)
intèrpr
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: MU52/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Cristòfol D. Juanico Alzina
Objecte de la sol·licitud: Concert en solitari de Fausta a Cardedeu.
Import sol·licitat: 373,87€
Puntuació: 13
Percentatge atorgat: 37%
Import atorgat: 138€
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
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: MU53/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Cristòfol D. Juanico Alzina
Objecte
ecte de la sol·licitud: Audicions per a escolars a Olot, Sabadell, Torroella de Montgrí i la Garriba.
Import sol·licitat: 148,89€
Puntuació: 10
Percentatge atorgat: 10%
Import atorgat: 15€
Motivació: Es tracta d'un projecte ben elaborat amb força interès cultural.Quant
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) és excel·lent i/o notòria. Els agents implicats no en garanteixen prou una adequada difusió.
El seu
u potencial de projecció exterior és mínim. Finalment, la documentació presentada és completa,
pertinent i rellevant.
Número d'expedient: MU54/2016
Estat: EXCLÒS: no s'adequa a la convocatòria
Sol·licitant: Cristòfol D. Juanico Alzina
Objecte de la sol·licitud:
citud: Desplaçament a Malloca
Import sol·licitat: 85,43€
Puntuació: 0
Percentatge atorgat: 0%
Import atorgat: 0€
Motivació: El motiu del desplaçament no està recollit a les bases
Número d'expedient: MU55/2016
Estat: ATORGAT
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Sol·licitant: Cristòfol D. Juanico
ico Alzina
Objecte de la sol·licitud: 2 concerts de Fausta a Sort benèfic per la Marató de TV3 i a Celrà.
Import sol·licitat: 253,53€
Puntuació: 10
Percentatge atorgat: 10%
Import atorgat: 25€
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 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 completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: MU56/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Cristòfol D. Juanico Alzina
Objecte
jecte de la sol·licitud: Concert del disc «Un món de nadales» a Terrassa i Lloret de Mar.
Import sol·licitat: 146,08€
Puntuació: 13
Percentatge atorgat: 37%
Import atorgat: 54€
Motivació: Es tracta d'un projecte ben elaborat amb força interès cultural.Quant
cultural.Quant a la seva relació amb
les línies estratègies de l'IEB, s'hi pot integrar. La trajectòria artística del(s) seu(s) autor(s) o intèrpret(s)
és excel·lent i/o notòria. Els agents implicats no en garanteixen prou una adequada difusió. Pot assolir
un grau considerable
iderable de projecció exterior. Finalment, la documentació presentada és completa,
pertinent i rellevant.
Número d'expedient: MU57/2016
Estat: EXCLÒS: no s'adequa a la convocatòria
Sol·licitant: Cristòfol D. Juanico Alzina
Objecte de la sol·licitud: Desplaçament a Mallorca.
Import sol·licitat: 76,96€
Puntuació: 0
Percentatge atorgat: 0%
Import atorgat: 0€
Motivació: Motivació: El motiu del desplaçament no està recollit a les bases
Número d'expedient: MU58/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Cristòfol D. Juanico Alzina
Objecte de la sol·licitud: 2 concerts amb Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya a Girona.
Import sol·licitat: 261,54€
Puntuació: 14
Percentatge atorgat: 46%
Import atorgat: 120€
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.
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Número d'expedient: MU59/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Cristòfol D. Juanico Alzina
Objecte de la sol·licitud: Audicions didàctiques
didàctiques per a escolars a Castellar del Vallès i Calella de la costa.
Import sol·licitat: 88,88€
Puntuació: 10
Percentatge atorgat: 10%
Import atorgat: 9€
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) és excel·lent i/o notòria. 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: MU60/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Cristòfol D. Juanico Alzina
Objecte de la sol·licitud: Concert «40 anys, 1 dia i 6 cordes», aniversari del guitarrista
guitarrista Toni Xuclà.
Import sol·licitat: 82,96€
Puntuació: 12
Percentatge atorgat: 28%
Import atorgat: 23€
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.
integrar. La trajectòria artística del(s) seu(s) autor(s) o intèrpret(s)
és excel·lent i/o notòria. Els agents implicats no en garanteixen prou una adequada difusió. Té un cert
potencial de projecció exterior, tot i que limitat. Finalment, la documentació presentada
presenta
és completa,
pertinent i rellevant.
Número d'expedient: MU61/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Cristòfol D. Juanico Alzina
Objecte de la sol·licitud: Concert del grup Menaix a Truà a Alcover.
Import sol·licitat: 120,74€
Puntuació: 13
Percentatge atorgat: 37%
Import atorgat: 45€
Motivació: Es tracta d'un projecte ben elaborat amb força interès cultural.Quant a la seva relació amb
les línies estratègies de l'IEB, s'hi pot integrar. La trajectòria artística del(s) seu(s) autor(s) o intèrpret(s)
és excel·lent i/o notòria. La proposta s'associa amb agents adequats per a la seva difusió. Té un cert
potencial de projecció exterior, tot i que limitat. Finalment, la documentació presentada és completa,
pertinent i rellevant.
Número d'expedient: MU62/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Cristòfol D. Juanico Alzina
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Objecte de la sol·licitud: Concert presentació de Fausta al Festival Born de Cançons de Barcelona.
Import sol·licitat: 51,09€
Puntuació: 14
Percentatge atorgat: 46%
Import atorgat: 24€
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
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: MU63/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Cristòfol D. Juanico Alzina
Alzi
Objecte de la sol·licitud: Concert presentació de Fausta al Teatre Cirvianum de Torelló.
Import sol·licitat: 118,32€
Puntuació: 13
Percentatge atorgat: 37%
Import atorgat: 44€
Motivació: Es tracta d'un projecte ben elaborat amb força interès cultural.Quant a la seva relació amb
les línies estratègies de l'IEB, s'hi pot integrar. La trajectòria artística del(s) seu(s) autor(s) o intèrpret(s)
és excel·lent i/o notòria. La proposta s'associa amb agents adequats per a la seva difusió. Té un cert
potencial
otencial de projecció exterior, tot i que limitat. Finalment, la documentació presentada és completa,
pertinent i rellevant.
Número d'expedient: MU64/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Cristòfol D. Juanico Alzina
Objecte de la sol·licitud: 2 concerts de Fausta
Fausta al Festival Portalblau de l'Escala i al festival Tempo Sota
les Estrelles de Girona.
Import sol·licitat: 256,57€
Puntuació: 14
Percentatge atorgat: 46%
Import atorgat: 118€
Motivació: Es tracta d'un projecte ben elaborat amb força interès cultural.Quant
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
iderable de projecció exterior. Finalment, la documentació presentada és completa,
pertinent i rellevant.
Número d'expedient: MU65/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Cristòfol D. Juanico Alzina
Objecte de la sol·licitud: Concert de Fausta en solitari al terrat
terrat del Club de Pollença.
Import sol·licitat: 95,41€
Puntuació: 13
Percentatge atorgat: 37%
Import atorgat: 35€

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
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.
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Número d'expedient: MU66/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Cristòfol D. Juanico Alzina
Objecte de la sol·licitud: Concert presentació de Fausta al Parc de Sant Salvador d'Artà.
Import sol·licitat: 371,38€
Puntuació: 13
Percentatge atorgat: 37%
Import atorgat: 137€
Motivació: Es tracta d'un projecte ben elaborat amb força interès cultural.Quant a la seva relació amb
les línies estratègies de l'IEB, s'hi pot integrar. La trajectòria artística del(s) seu(s) autor(s) o intèrpret(s)
és excel·lent i/o notòria. La proposta s'associa amb agents adequats per a la seva difusió. Té un cert
potencial de projecció exterior, tot i que limitat. Finalment, la documentació presentada és completa,
pertinent i rellevant.
Número d'expedient: MU67/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Cristòfol D. Juanico Alzina
Objecte de la sol·licitud: Concert de Fausta a les nits als Jardins de Can Puig Massanet de Vilafant.
Import sol·licitat: 163,32€
Puntuació: 13
Percentatge atorgat: 37%
Import atorgat: 60€
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.
tòria. 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: MU68/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant:
ol·licitant: Cristòfol D. Juanico Alzina
Objecte de la sol·licitud: Concert presentació de Fausta a Sant Francesc Xavier de Formentera.
Import sol·licitat: 724,64€
Puntuació: 13
Percentatge atorgat: 37%
Import atorgat: 268€
Motivació: Es tracta d'un projecte
te 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
per a la seva difusió. Té un cert
potencial de projecció exterior, tot i que limitat. Finalment, la documentació presentada és completa,
pertinent i rellevant.
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Número d'expedient: MU69/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Joana Maria Pol Sebastià
Objecte de la
a sol·licitud: Enregistrament del 2n disc d'estudi de Donallop.
Import sol·licitat: 3000€
Puntuació: 12
Percentatge atorgat: 28%
Import atorgat: 840€
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.
Pot assolir un grau considerable de projecció
projecció exterior. Finalment, la documentació presentada és
completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: MU70/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Learning to Fly, SL
Objecte de la sol·licitud: Gira europea de la banda L.A. per 11 concerts fent 14 concerts.
concerts
Import sol·licitat: 13000€
Puntuació: 15
Percentatge atorgat: 55%
Import atorgat: 7150€
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. El seu
potencial de projecció exterior és molt alt. Finalment, la documentació presentada és completa,
pertinent i rellevant.
Número d'expedient: MU71/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Associació Acadèmia 1830
Objecte de la sol·licitud: Enregistrament concert d'obres de tres compositors mallorquins: Antoni
Bujosa, Miquel Àngel Aguiló i David León.
Import sol·licitat: 5520,27€
Puntuació: 14
Percentatge atorgat: 46%
Import atorgat: 2539€
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: MU72/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Antoni Vives Thomàs
Objecte de la sol·licitud: Recitals de Xavier Escutia i Toni Vives a Bilbao.
Import sol·licitat: 650€

http://vd.caib.es/1461741502366-145810852-6360889659205943754

Puntuació: 12
Percentatge atorgat: 28%
Import atorgat: 182€
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
trajectò
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,
completa pertinent i rellevant.
Número d'expedient: MU73/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Associació Mallorca Gay Men Chorus
Objecte de la sol·licitud: Concert a Nova York organitzat per Distinguished Concerts International.
Import sol·licitat: 74870€
Puntuació: 10
Percentatge atorgat: 10%
Import atorgat: 7487€
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
L trajectòria
artística del(s) seu(s) autor(s) o intèrpret(s) és acceptable i/o demostra potencial. 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,
ment, la documentació presentada és completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: MU74/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Associació Mallorca Gay Men Chorus
Objecte de la sol·licitud: Concert a Bawe organitzat per Festspiele Balver Höhle.
Import sol·licitat: 16036€
Puntuació: 10
Percentatge atorgat: 10%
Import atorgat: 1604€
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
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 que destaquen dins el seu àmbit i hi aporten solidesa. Té un cert potencial de projecció
exterior,, tot i que limitat. Finalment, la documentació presentada és completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: MU75/2016
Estat: DENEGAT: puntuació insuficient
Sol·licitant: Associació Mallorca Gay Men Chorus
Objecte de la sol·licitud: Organització 2a edició Mallorca LGTB Chorus Festival.
Import sol·licitat: 87565,3€
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
elació 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. El seu potencial de

projecció exterior és mínim, ja que no garanteix la projecció exterior
exterior d'un mínim de bandes o d'artistes
locals.
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Número d'expedient: MU76/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Cristòfol D. Juanico Alzina
Objecte de la sol·licitud: Edició de 1.000 còpies del llibre-CD
llibre CD infantil «Conta'm una cançó: les cançons
de na Margui i na Dolors».
Import sol·licitat: 8505€
Puntuació: 13
Percentatge atorgat: 37%
Import atorgat: 3147€
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
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
é completa,
pertinent i rellevant.
Número d'expedient: MU77/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Joana Maria Pol Sebastià
Objecte de la sol·licitud: Enregistrament del videoclip Aubons de Donallop.
Import sol·licitat: 1250€
Puntuació: 14
Percentatge atorgat: 46%
Import atorgat: 575€
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 completa,
pertinent i rellevant.
Número d'expedient: MU78/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Electric Chair Music, CB
Objecte de la sol·licitud: Actuació de la banda Psideràlica en la sala Events de Sevilla.
Import sol·licitat: 870€
Puntuació: 12
Percentatge atorgat: 28%
Import atorgat: 244€
Motivació: Es tracta d'un projecte
cte 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
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: MU79/2016
Estat: ATORGAT
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Sol·licitant: Electric Chair Music, CB
Objecte
ecte de la sol·licitud: Enregistrament àlbum Trinitite de la banda Psideràlica.
Import sol·licitat: 10090,4€
Puntuació: 13
Percentatge atorgat: 37%
Import atorgat: 3733€
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
iderable de projecció exterior. Finalment, la documentació presentada és completa,
pertinent i rellevant.
Número d'expedient: MU80/2016
Estat: EXCLÒS: no s'adequa a la convocatòria
Sol·licitant: Ajuntament de Santanyí
Objecte de la sol·licitud: IV Festival
Festiva Internacional de Santanyí.
Import sol·licitat: 35090€
Puntuació: 0
Percentatge atorgat: 0%
Import atorgat: 0€
Motivació: El sol·licitant no pot ser beneficiari d'aquesta línia d'ajuts.
Número d'expedient: MU81/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Juan Antonio Forés Barrachina
Objecte de la sol·licitud: Enregistrament vinil 2n àlbum de The Wheels i videoclip.
Import sol·licitat: 9215€
Puntuació: 13
Percentatge atorgat: 37%
Import atorgat: 3410€
Motivació: Es tracta d'un projecte ben elaborat amb força interès
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.
difusió Pot
assolir un grau considerable de projecció exterior. Finalment, la documentació presentada és completa,
pertinent i rellevant.
Número d'expedient: MU82/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Juan Antonio Forés Barrachina
Objecte de la sol·licitud: Reedició
ó del vinil del Higher, el 4t disc dels The Tea Servants.
Import sol·licitat: 1988,93€
Puntuació: 11
Percentatge atorgat: 19%
Import atorgat: 378€
Motivació: El projecte té un cert interès i conté elements innovadors i/o prou representatius de la cultura
balear.
alear. 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.
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Número d'expedient: MU83/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Miquel Estelrich Serralta
Objecte de la sol·licitud: NTVE International
Interna
Piano Festival 2016 a Taipei, Taiwan.
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)
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,
Finalment, la documentació presentada és incompleta
i/o irrellevant i/o poc contrastable.
Número d'expedient: MU84/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Miquel Estelrich Serralta
Objecte de la sol·licitud: Enregistrament CD 24 Preludis de Chopin.
Import sol·licitat: 8750€
Puntuació: 13
Percentatge atorgat: 37%
Import atorgat: 3238€
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)
seu(s) autor(s) o intèrpret(s)
és excel·lent i/o notòria. La proposta s'associa amb agents adequats per a la seva difusió. Pot assolir
un grau considerable de projecció exterior. Finalment, la documentació presentada és incompleta i/o
irrellevant i/o poc contrastable.
Número d'expedient: MU85/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Miquel Estelrich Serralta
Objecte de la sol·licitud: Enregistrament CD L'íntim recer.
Import sol·licitat: 12800€
Puntuació: 13
Percentatge atorgat: 37%
Import atorgat: 4736€
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 incompleta i/o
irrellevant i/o poc contrastable.
Número d'expedient: MU86/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Associació de Saxofonistes de les Illes Balears
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Objecte de la sol·licitud: 3 Concerts del Mallorca Saxophone Ensemble: Aveiro (Portugal), Vigo i
Santiago de Compostel·la.
Import sol·licitat: 8000€
Puntuació: 12
Percentatge atorgat: 28%
Import atorgat: 2240€
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.
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
completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: MU87/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Naveproject, CB
Objecte de la sol·licitud: Projecte discogràfic «Per un món millor 2».
Import sol·licitat: 2440€
Puntuació: 10
Percentatge atorgat: 10%
Import atorgat: 244€
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) 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: MU88/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Associació Festivals Chopin de Valldemossa
Objecte de la sol·licitud: Festival Chopin de Valldemossa.
Import sol·licitat: 42200€
Puntuació: 14
Percentatge atorgat: 46%
Import atorgat: 19412€
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 que destaquen dins el seu àmbit i hi aporten
solidesa. Pot assolir un grau considerable de projecció exterior.
exterior. Finalment, la documentació presentada
és incompleta i/o irrellevant i/o poc contrastable.
Número d'expedient: MU89/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Associació Alternatilla
Objecte de la sol·licitud: Festival de jazz i jornades de formació.
Import sol·licitat: 25000€
Puntuació: 13
Percentatge atorgat: 37%
Import atorgat: 9250€

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
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.
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Número d'expedient: MU90/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Placa Base
Objecte de la sol·licitud: Taller, conferència i concert Interval #1
Import sol·licitat: 1594€
Puntuació: 12
Percentatge atorgat: 28%
Import atorgat: 446€
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
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: MU91/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Associació Manangelment Musical
Objecte de la sol·licitud: Edició disc d'Still Morris.
Import sol·licitat: 4637€
Puntuació: 12
Percentatge atorgat: 28%
Import atorgat: 1298€
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.
Pot assolir un grau considerable
able de projecció exterior. Finalment, la documentació presentada és
completa, pertinent i rellevant.
Número d'expedient: MU92/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Fundació ACA
Objecte de la sol·licitud: IX Setmana Internacional d'Orgue de Palma.
Import sol·licitat: 4.000 €
Puntuació: 11
Percentatge atorgat: 19%
Import atorgat: 760 €
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. Pot assolir un grau limitat de projecció exterior. Finalment, la
documentació presentada és incompleta i/o irrellevant i/o poc contrastable.
Número d'expedient: MU93/2016
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Estat: EXCLÒS: no s'adequa a la convocatòria
Sol·licitant: Ajuntament de Campanet
Objecte de la sol·licitud: Cicle de concerts «Primavera Musical 2016».
Import sol·licitat: 11871€
Puntuació: 0
Percentatge atorgat: 0%
Import atorgat: 0€
Motivació:
ció: El sol·licitant no pot ser beneficiari d'aquesta línia d'ajuts.
Número d'expedient: MU94/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Bartomeu Moll Mas
Objecte de la sol·licitud: Enregistrament vídeo promocional del projecte «Scratching Goldberg».
Import sol·licitat: 480 €
Puntuació: 15
Percentatge atorgat: 55%
Import atorgat: 264€
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 completa,
pertinent i rellevant.
Número d'expedient: MU95/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Bartomeu Moll Mas
Objecte de la sol·licitud: Participació a la fira Classical Next de Rotterdam.
Import sol·licitat: 338,8€
Puntuació: 18
Percentatge atorgat: 82%
Import atorgat: 278€
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)
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: MU96/2016
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Bartomeu Moll Mas
Objecte de la sol·licitud: Enregistrament vídeo d'After Face pel projecte «String Piano».
Import sol·licitat: 350€
Puntuació: 15
Percentatge atorgat: 55%
Import atorgat: 192,5€
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.
llevant. 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: MU16/2016
Cal aportar certificats de Seguretat Social i Agència Tributària.
Sol·licitant: Associació Cultural Mallorcanochentas
Mallorcanochen
Número d'expedient: MU31/2016 – MU32/2016 – MU33/2016
Cal aportar identificació del sol·licitant (DNI)
Sol·licitant: Francisco Gabriel Garcia Fullana
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Número d'expedient: MU37/2016
Cal presentar documentació relativa a Seguretat Social.
Sol·licitant: Associació de Saxofonistes de les Illes Balears
Número d'expedient: MU40/2016
Cal presentar documentació relativa a Seguretat Social i Agència Tributària.
Sol·licitant: Ensaimada Musical, SL
Número d'expedient: MU43/2016
Cal presentar documentació relativa a Seguretat Social i Agència Tributària.
Sol·licitant: Fundació ACA
Número d'expedient: MU71/2016
Cal presentar documentació relativa a Seguretat Social i Agència Tributària.
Sol·licitant: Associació Acadèmia 1830
Número d'expedient: MU76/2016
Cal aportar certificats de Seguretat Social i Agència Tributària.
Sol·licitant: Cristòfol D. Juanico Alzina
Número d'expedient: MU81/2016
Cal aportar certificat de Seguretat Social i Agència Tributària.
Sol·licitant: Juan Antonio Forés Barrachina
Número d'expedient: MU84/2016 – MU85/2016
Cal aportar certificat de Seguretat Social i Agència Tributària.
Sol·licitant: Miquel Estelrich Serralta
Número d'expedient: MU88/2016
Cal aportar certificat de Seguretat Social i Agència Tributària.
Sol·licitant: Associació
ació Festivals Chopin de Valldemossa

Firmado electrónicamente por: JAUME ALOMAR SERRA
Fecha: 27-abr-2016 9:29:07
Motivo: Aprovació del document

Número d'expedient: MU89/2016
Cal aportar certificat de Seguretat Social i Agència Tributària.
Sol·licitant: Associació Alternatilla
Número d'expedient: MU92/2016
Manca pressupost detallat.
Sol·licitant: Fundació ACA

. En cas de no ferho una vegada passat el termini es cons
Palma, 25 d’abril de 2016
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Jaume Alomar Serra

.

