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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT

10111 Resolució de la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics en relació amb les sol·licituds amb els
números d’expedient compresos entre l’Avres-1/2019 i l’Avres-6/2019 presentades a la convocatòria
de subvencions per donar suport a l’organització de residències d’artistes i de comissariat d’arts
visuals a les Illes Balears per a l’any 2019

Fets

1. En el  núm. 76, de 8 de juny de 2019, es va publicar la Resolució de la presidenta de l'Institut d'EstudisButlletí Oficial de les Illes Balears
Baleàrics (IEB) de 21 de maig de 2019 per la qual es convoquen subvencions per donar suport a la l'organització de residències d'artistes i de

.comissariat d'arts visuals a les Illes Balears per a l'any 2019

2. El 9 de setembre de 2019, la Comissió Avaluadora va revisar i valorar les 6 sol·licituds presentades entre el 8 de juny i el 31 d'agost de
2019, amb els números d'expedient compresos entre l'AVRES-1/2019 i l'AVRES-6/2019.

3. El 18 de setembre de 2019, l'instructor va signar i va publicar la Proposta de resolució de l'instructor en relació amb la convocatòria d'ajuts
per donar suport a l'organització de residències d'artistes i de comissariat d'arts visuals a les Illes Balears per a l'any 2019.

4. No s'han presentat alegacions a la proposta de resolució.

5. D'acord amb l'apartat  de l'article 10.1 dels Estatuts de l'IEB, aprovats pel Decret 48/2018, de 21 de desembre (BOIB núm. 160, de 22 dej)
desembre de 2018; correcció d'errades: BOIB núm. 6, de 12 de gener de 2019), correspon al president de l'IEB convocar i atorgar
subvencions, i no al director de l'ens, tal com estableix el punt 10 de la Resolució de la presidenta de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 5 de

 per la qual cosa aquesta Resolució ha de ser dictada per la presidenta.febrer de 2019,

Fonaments de dret

1. La Resolució de la presidenta de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 21 de maig de 2019 per la qual es convoquen subvencions per donar
suport a l'organització de residències d'artistes i de comissariat d'arts visuals a les Illes Balears per a l'any 2019 (BOIB núm. 76, de 8 de juny
de 2019).

2. L'article 10.1.  dels Estatuts de l'Institut d'Estudis Baleàrics, aprovats pel Decret 48/2018, de 21 de desembre (BOIB núm. 160, de 22 dej)
desembre de 2018; correcció d'errades: BOIB núm. 6, de 12 de gener de 2019).

3. La disposició addicional primera del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOIB
núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

4. L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en
matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol de 2009).

RESOLUCIÓN

1. Aprovar i concedir subvencions per un import total de  € a favor dels beneficiaris que s'inclouen en l'annex7.661,72

2. Autoritzar i disposar la despesa indicada a cada un dels beneficiaris a càrrec dels pressuposts i imports detallats en l'annex 1.

3. Denegar la concessió de subvencions a les sol·licituds que apareixen en l'annex 2.

4. Publicar aquesta Resolució en el .Butlletí Oficial de les Illes Balears

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta de
l'Institut d'Estudis Baleàrics en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015,
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d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim
jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29
/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 4 d'octubre de 2019

La presidenta de l'Institut d'Estudis Baleàrics
Pilar Costa i Serra
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ANNEX 1

Número d'expedient: AVRES-1/2019
Modalitat: Residència de comissariat
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Galeria Fran Reus
Objecte de la sol·licitud: Residència de comissariat  de Jérôme Pantalacci, director de la fira Art-O-Rama
Import sol·licitat:  954,47€
Import atorgat:  674,18€
 
Número d'expedient: AVRES-2/2019
Modalitat: Residència de comissariat
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Centre Cultural Casa Planas
Objecte de la sol·licitud: Residència de comissariat de Rosa Pérez i Miquel García
Import sol·licitat:  943€
Import atorgat:  914€
 
Número d'expedient: AVRES-3/2019
Modalitat: Residència de comissariat
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Centre Cultural Casa Planas
Objecte de la sol·licitud: Residència de comissariat de Roxane Alaine, Jan Kosta i Marisol Sasanova
Import sol·licitat:  3006€
Import atorgat:  3.006€
 
Número d'expedient: AVRES-4/2019
Modalitat: Residència d'artista
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Es Far Cultural
Objecte de la sol·licitud: Residència d'artista de Natalia Lisinichia
Import sol·licitat: 1.412, 75€
Import atorgat: 1.412,75€
 
Número d'expedient: AVRES-5/2019
Modalitat: Residència d'artista
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Es Far Cultural
Objecte de la sol·licitud: Residència d'artista d'Antoni Amengual
Import sol·licitat: 1.596,65€
Import atorgat: 1.584,25€

 

ANNEX 2

Número d'expedient: AVRES-6/2019
Modalitat: Residència de comissariat
Estat: RENÚNCIA
Sol·licitant: Associació d'artistes visuals/Delegació de Menorca
Objecte de la sol·licitud: Visionat de portfoli i taller de formació d'Ana Escobarht

tp
://

w
w

w
.c

ai
b.

es
/e

bo
ib

fr
on

t/p
df

/c
a/

20
19

/1
40

/1
04

48
44

http://boib.caib.es

		2019-10-14T14:32:36+0200
	BUTLLETI OFICIAL DE LES ILLES BALEARS1571056356977
	Aprobación del documento




