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

12883 Resolució de la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 18 de desembre de 2020 en relació amb
les sol·licituds presentades a la convocatòria d’ajudes per donar suport a les activitats d’estudis locals
que es celebrin a les Illes Balears durant l’any 2020

Fets

1. En el  núm. 135, d'1 d'agost de 2020, es va publicar la Resolució de la presidenta de l'Institut d'EstudisButlletí Oficial de les Illes Balears
Baleàrics (IEB) de 27 de juliol de 2020 per la qual es convoquen subvencions per donar suport a les activitats d'estudis locals que es celebrin
a les Illes Balears durant l'any 2020.

2. El 27 de novembre de 2020, la Comissió Avaluadora va revisar i valorar les 7 sol·licituds presentades.

3. El 30 de novembre de 2020, l'instructor va signar la Proposta de resolució en relació amb la convocatòria esmentada, la qual es va publicar
el 2 de desembre al web de l'IEB.

4. No es va presentar cap al·legació.

5. 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 27 de juliol de 2020 per la qual es convoquen subvencions per donar
suport a les activitats d'estudis locals que es celebrin a les Illes Balears durant l'any 2020 (BOIB núm. 135, d'1 d'agost 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. 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).

Per tot aix`ò, dict la següent

Resolució

1. Aprovar i concedir subvencions per un import total de 9.091,1 € a favor dels beneficiaris que s'inclouen en l'annex.

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

3. Modificar la Resolució de la presidenta de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 27 de juliol de 2020 per la qual es convoquen subvencions per
donar suport a les activitats d'estudis locals que es celebrin a les Illes Balears durant l'any 2020, en els termes següents:

On hi diu:

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

Hi ha de dir:

18.1. El termini per justificar la realització de les activitats subvencionades serà de 30 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la
Butlletí Oficial de les Illes Balears.publicació de la resolució de la presidenta de l'IEB de concessió de subvencions en el 
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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,
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, 18 de desembre de 2020

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

  

Annex

Número d'expedient: EL-1/2020
Modalitat: organització i producció de les jornades
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Ajuntament d'Inca
Objecte de la sol·licitud: organització de les XXI Jornades d'Estudis Locals d'Inca
Puntuació: 53
Import subvencionable: 689,45 €
Import atorgat: 241,31€
 
Número d'expedient: EL-2/2020
Modalitat: edició de les actes de les jornades
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Ajuntament d'Inca
Objecte de la sol·licitud: edició de les actes de les XX Jornades d'Estudis Locals d'Inca
Puntuació: 62
Import subvencionable: 3.330 €

1.498,5 Import atorgat: €
 
Número d'expedient: EL-3/2020
Modalitat: edició de les actes de les jornades
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Societat Històrico-Arqueològica Martí i Bella
Objecte de la sol·licitud: edició de les actes de les XVII Jornades de Recerca Històrica de Menorca
Puntuació: 77
Import subvencionable: 3.895 €

2.337Import atorgat:  €
 
Número d'expedient: EL-4/2020
Modalitat: organització i producció de les jornades
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Societat Històrico-Arqueològica Martí i Bella
Objecte de la sol·licitud: organització de les XVIII Jornades de Recerca Històrica de Menorca
Puntuació: 59
Import subvencionable: 9.017,02 €

3.606,8 €Import atorgat: 
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Número d'expedient: EL-5/2020
Modalitat: edició de les actes de les jornades
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Ajuntament de Llucmajor
Objecte de la sol·licitud: edició de les actes de les III Jornades d'Estudis Locals de Llucmajor
Puntuació: 66
Import subvencionable: 3.405 €

1.702,5 Import atorgat: €
 
Número d'expedient: EL-6/2020
Modalitat: organització i producció de les jornades
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Ajuntament d'Eivissa
Objecte de la sol·licitud: organització de les II Jornades d'Estudis Locals sobre Memòria Històrica. Jueus i nazis a les Illes
Puntuació: 64
Import subvencionable: 4.790 €

2.155,5 Import atorgat: €
 
Número d'expedient: EL-7/2020
Modalitat: edició de les actes de les jornades
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Ajuntament de Campos
Objecte de la sol·licitud: edició de les II Jornades d'Estudis Locals de Campos
Puntuació: 45
Import subvencionable: 4.625,14 €

1.156,29 Import atorgat: €
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