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

12692 Resolució de la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 15 de desembre de 2020 en relació a les
sol·licituds presentades a la convocatòria de subvencions per donar suport a la programació d’
espectacles d’arts escèniques de les Illes Balears a espais d’exhibició del mateix arxipèlag per a l’any
2020

Fets

1. En data 16 d'octubre de 2020 la presidenta de l'Institut d'Estudis Baleàrics va dictar la Resolució per la qual es convoquen subvencions per
donar suport a la programació d'espectacles d'arts escèniques de les Illes Balears a espais d'exhibició del mateix arxipèlag per a l'any 2020.

2. El dia 27 de novembre de 2020, l'instructor va signar i va publicar la Proposta de resolució en relació amb la convocatòria esmentada.

3. No es va presentar cap al·legació.

4. Atès l'endarreriment en la tramitació de les fases inicials d'aquesta convocatòria, es fa necessari ampliar el termini per justificar les
activitats subvencionades.

Fonaments de dret

1. La Resolució de la presidenta de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 16 d'octubre de 2020 per la qual es convoquen subvencions per donar
suport a la programació d'espectacles d'arts escèniques de les Illes Balears a espais d'exhibició del mateix arxipèlag per a l'any 2020 (BOIB
núm. 182, de 24 d'octubre de 2020).

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. 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.

4. 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).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar i concedir subvencions per un import total de 11.408,61 € a favor dels beneficiaris que s'inclouen en l'annex 1.      

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

3. Modificar la Resolució de la presidenta de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 16 d'octubre de 2020 per la qual es convoquen subvencions per
donar suport a la programació d'espectacles d'arts escèniques de les Illes Balears a espais d'exhibició del mateix arxipèlag per a l'any 2020,
en els termes següents:

ON HI DIU:

17.1. El termini per justificar la realització de les activitats subvencionades finalitza el 15 de desembre de 2020.

HI HA DE DIR:

17.1. El termini per justificar la realització de les activitats subvencionades finalitza el 19 de gener de 2021.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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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,
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 el Jutjat Contenciós Administratiu 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, 16 de desembre de 2020

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

 

 

Annex 1

Número d'expedient: TALIB-AE-1/2020
Estat: Atorgat
Sol·licitant: Cultural-Ment SC
Objecte de la sol·licitud: Dues representacions de «Losers» a Ciutadella
Import sol·licitat: 1.162,62 €
Import atorgat: 1.162,62 €
 
Número d'expedient: TALIB-AE-2/2020
Estat: Atorgat
Sol·licitant: Jerónimo Obrador Rosselló
Objecte de la sol·licitud: «Magallanes.0» a l'Auditori de Ferreries (Menorca)
Import sol·licitat: 1.222,15 €
Import atorgat: 1.222,15 €
 
Número d'expedient: TALIB-AE-3/2020
Estat: Atorgat
Sol·licitant: Gaspar Morey Klapsing
Objecte de la sol·licitud: Presentació de l'espectacle «Ginoide» a Can Ventosa (Eivissa)
Import sol·licitat: 1.376,39 €
Import atorgat: 1.376,39 €
 
Número d'expedient: TALIB-AE-4/2020
Estat: Atorgat
Sol·licitant: Gaspar Morey Klapsing
Objecte de la sol·licitud: Presentació de l'espectacle «MiraMiró» a la Sala Polivalent Albert Camus de Sant Lluís (Menorca)
Import sol·licitat: 1.254,55 €
Import atorgat: 1.254,55 €
 
Número d'expedient: TALIB-AE-5/2020
Estat: Atorgat
Sol·licitant: Las Moskitas Muertas
Objecte de la sol·licitud: Ponència performàtica sobre la maternitat i la seva ombra
Import sol·licitat: 750,00 €
Import atorgat: 750,00 €
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Número d'expedient: TALIB-AE-6/2020
Estat: Atorgat
Sol·licitant: Daniel Amorós Pulido
Objecte de la sol·licitud: Residència artística amb «Pink Room» i mostra final
Import sol·licitat: 132,90 €
Import atorgat: 132,90 €
 
Número d'expedient: TALIB-AE-7/2020
Estat: Atorgat
Sol·licitant: María Victoria Kersul
Objecte de la sol·licitud: Presentació de l'espectacle «Frida» del Col·lectiu Diàlegs d'Art a Eivissa i Formentera
Import sol·licitat: 2.350,00 €
Import atorgat: 2.350,00 €
 
Número d'expedient: TALIB-AE-8/2020
Estat: Atorgat
Sol·licitant: S'Hostal des Moixos SLU
Objecte de la sol·licitud: Representació de «Rostoll cremat» a Formentera
Import sol·licitat: 3.500,00 €
Import atorgat: 3.160,00 €
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