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

776 Resolució de la presidenta de l’IEB de dia 21 de gener de 2021 que modifica la Resolució de la
presidenta de l’IEB de 28 de desembre de 2020 en relació amb la convocatòria de subvencions per
donar suport a l'organització i la producció de fires i festivals en l'àmbit de la música, la literatura i
el pensament, el còmic i la il·lustració, les arts escèniques, les arts visuals i les arts audiovisuals,
digitals i interactives, així com de centres de creació, trobades i jornades professionals del món de la
cultura, que fomentin la projecció exterior i es duguin a terme en el territori de les Illes Balears per a
l’any 2020, en el context de l'actual pandèmia de COVID-19

Antecedents

1. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 28 de desembre de 2020 es varen concedir les subvencions en
relació amb la convocatòria de subvencions per donar suport a l'organització i la producció de fires i festivals en l'àmbit de la música, la
literatura i el pensament, el còmic i la il·lustració, les arts escèniques, les arts visuals i les arts audiovisuals, digitals i interactives, així com
de centres de creació, trobades i jornades professionals del món de la cultura, que fomentin la projecció exterior i es duguin a terme en el
territori de les Illes Balears per a l'any 2020, en el context de l'actual pandèmia de COVID-19. (BOIB núm. 215, de 29 de desembre de 2020).

2. S'han detectat errades als annexos 1 i 2 de la Resolució esmentada.

Fonaments de dret

1. D'acord amb l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques,
aquestes poden rectificar, en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els
seus actes.

2. 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.

Per tot això, d'acord amb el que disposa l'article 15 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprofa el Text refós de la Llei
de subvencions, i fent ús de les facultats que m'atribueix l'article 20.1.  dels Estatuts de l'Institut d'Estudis Baleàrics, dict la següentj)

RESOLUCIÓ

1. Modificar l'annex 1 de la Resolució de la presidenta de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 28 de desembre de 2020 en relació amb la
convocatòria de subvencions per donar suport a l'organització i la producció de fires i festivals en l'àmbit de la música, la literatura i el
pensament, el còmic i la il·lustració, les arts escèniques, les arts visuals i les arts audiovisuals, digitals i interactives, així com de centres de
creació, trobades i jornades professionals del món de la cultura, que fomentin la projecció exterior i es duguin a terme en el territori de les
Illes Balears per a l'any 2020, en els termes següents:

On hi diu:

Número d'expedient: FF-12/2020
Modalitat: Centres de creació
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Associació Alcem el CINE
Objecte de la sol·licitud: Projecte de digitalització, xarxes internacionals i residències 2020
Import total amb IVA: 65.580,32 €
Import sol·licitat: 65.580,32 €
Import subvencionable: 65.580,32 €
Puntuació: 86,5
Import atorgat: 40.000 €
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Número d'expedient: FF-13/2020
Modalitat: Arts escèniques (fires i festivals)
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Associació Alcem el CINE
Objecte de la sol·licitud: Festival Cíclop 2020
Import total amb IVA: 25.576,23 €
Import sol·licitat: 25.576,23 €
Import subvencionable: 25.576,23 €
Puntuació: 71,5
Import atorgat: 14.629,60 €
  
Número d'expedient: FF-33/2020
Modalitat: Música (fires i festivals)
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Contemporanea Music, SL
Objecte de la sol·licitud: 13è Jazz Voyeur Festival
Import total amb IVA: 131.378,60 €
Import sol·licitat: 75.000 €
Import subvencionable: 75.000 €
Puntuació: 93
Import atorgat: 27.088 €
   
Número d'expedient: FF-39/2020
Modalitat: Literatura, pensament, còmic i il·lustració (fires i festivals)
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Fundació Mallorca Literària
Objecte de la sol·licitud: Festival d'estiu La Lluna en Vers
Import total amb IVA: 67.509,97 €
Import sol·licitat: 38.378,67 €
Import subvencionable: 38.378,67 €
Puntuació: 60
Import atorgat: 2.954,75

  Hi ha de dir:

Número d'expedient: FF-12/2020
Modalitat: Centres de creació
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Associació Alcem el CINE
Objecte de la sol·licitud: Projecte de digitalització, xarxes internacionals i residències 2020
Import total amb IVA: 80.338,20 €
Import sol·licitat: 65.580,32 €
Import subvencionable: 65.580,32 €
Puntuació: 86,5
Import atorgat: 40.000 €
 
Número d'expedient: FF-13/2020
Modalitat: Arts escèniques (fires i festivals)
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Associació Alcem el CINE
Objecte de la sol·licitud: Festival Cíclop 2020
Import total amb IVA: 30.263,43 €
Import sol·licitat: 25.576,23 €
Import subvencionable: 25.576,23 €
Puntuació: 71,5
Import atorgat: 14.629,60 €
 
Número d'expedient: FF-33/2020
Modalitat: Música (fires i festivals)
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Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Contemporanea Music, SL
Objecte de la sol·licitud: 13è Jazz Voyeur Festival
Import total amb IVA: 123.789,60 €
Import sol·licitat: 75.000 €
Import subvencionable: 75.000 €
Puntuació: 93
Import atorgat: 27.088 € (minorat per manca de crèdit)
 
Número d'expedient: FF-39/2020
Modalitat: Literatura, pensament, còmic i il·lustració (fires i festivals)
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Fundació Mallorca Literària
Objecte de la sol·licitud: Festival d'estiu La Lluna en Vers
Import total amb IVA: 67.509,97 €
Import sol·licitat: 38.378,67 €
Import subvencionable: 38.378,67 €
Puntuació: 60
Import atorgat: 2.954,75 (minorat per manca de crèdit)

2. Rectificar l'annex 2 de la Resolució de la presidenta de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 28 de desembre de 2020 en relació amb la
convocatòria de subvencions per donar suport a l'organització i la producció de fires i festivals en l'àmbit de la música, la literatura i el
pensament, el còmic i la il·lustració, les arts escèniques, les arts visuals i les arts audiovisuals, digitals i interactives, així com de centres de
creació, trobades i jornades professionals del món de la cultura, que fomentin la projecció exterior i es duguin a terme en el territori de les
Illes Balears per a l'any 2020, per incloure els següents expedients:

Número d'expedient: FF-47/2020
Modalitat: Música (fires i festivals)
Estat: DENEGAT (No arriba a la puntuació mínima)
Sol·licitant: Associació República de la Cultura (Barnasants)
Objecte de la sol·licitud: Organització del Barnasants Illes Balears
Import total amb IVA: 76.764,05 €
Import sol·licitat: 40.000 €
Import subvencionable: 43.935,13 €
Puntuació: 38
Import atorgat: 0 €
 
Número d'expedient: FF-48/2020
Modalitat: Audiovisuals (fires i festivals)
Estat: EXCLÒS (Fora de termini)
Sol·licitant: Associació Cultural Es Far
Objecte de la sol·licitud: Festival de Cinema i de Fotografia Documental
Import total amb IVA: 21.099,99 €
Import sol·licitat: 6.200 €
Import subvencionable: 15.355,37 €
Puntuació: 0
Import atorgat: 0 €
 
Número d'expedient: FF-49/2020
Modalitat: Centres de creació
Estat: EXCLÒS (Fora de termini)
Sol·licitant: EiMa Creació Associació Cultural
Objecte de la sol·licitud: Formació i encontres de creadors
Import total amb IVA: 21.450 €
Import sol·licitat: 13.850 €
Import subvencionable: 14.470 €
Puntuació: 0
Import atorgat: 0 €
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Número d'expedient: FF-50/2020
Modalitat: Arts escèniques (fires i festivals)
Estat EXCLÒS (Fora de termini)
Sol·licitant: EiMa Creació Associació Cultural
Objecte de la sol·licitud: 5è Festival Eima a Maria de la Salut
Import total amb IVA: 34.150 €
Import sol·licitat: 17.000 €
Import subvencionable: 23.022 €
Puntuació: 0
Import atorgat: 0 €
 
Número d'expedient: FF-51/2020
Modalitat: Música (fires i festivals)
Estat: DENEGAT (per manca de crèdit)
Sol·licitant: Sputnik Radio A.C.
Objecte de la sol·licitud: Projecte Sputnik Fest VI 2020
Import total amb IVA: 9.079,84 €
Import sol·licitat: 5.600 €
Import subvencionable: 6.584 €
Puntuació: 54,5
Import atorgat: 0 € (crèdit exhaurit)

 Publicar aquesta Resolució en el .3. 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 en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,
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, 21 de gener de 2021

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