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

1521 Resolució de la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics de dia 2 de febrer de 2021 que modifica la
Resolució de la presidenta de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 7 d'agost de 2020 per la qual es
convoquen les subvencions per donar suport a l'organització i la producció de fires i festivals, 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 7 d'agost de 2020 es varen convocar les 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. 139, d'11 d'agost de 2020). En l'apartat 18.2. de la resolució esmentada es determina que no
tenen consideració de justificants de la despesa subvencionada les factures emeses o els extractes bancaris fets abans del dia 13 de març de
2020 ni després del 15 de desembre de 2020.

2. 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).

3. Atesa l'excepcionalitat de la situació de pandèmia i el retard de la publicació de la resolució de concessió, d'acord amb la Llei 2/2020, de
15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears per a pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, es poden modificar,
justificadament, els terminis d'execució i justificació de les convocatòries anteriors:

Article 28
Continuació dels procediments i ampliació de terminis
1. La continuació dels procediments de subvenció en tramitació a l'entrada en vigor d'aquesta llei es regeix per les disposicions
estatals reguladores de l'estat d'alarma.
2. De conformitat amb allò que disposa l'article 54 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, en els procediments a què fa
referència l'apartat anterior es pot concedir un període extraordinari d'execució i justificació del projecte o de l'activitat quan el
període corresponent hagi expirat. Així mateix, es poden ampliar qualssevol altres terminis que no hagin expirat, encara que les bases
reguladores o la convocatòria no ho prevegin.
3. A l'efecte previst en l'apartat anterior, es poden modificar o complementar motivadament les resolucions de convocatòria, fins i tot
en el cas que ja s'haguessin assignat els fons públics als beneficiaris i s'hagués iniciat el període d'execució o justificació de les
subvencions, sense que això impliqui obrir un nou termini de presentació de sol·licituds.
Article 29
Justificació de la subvenció
A les actuacions de gestió dels procediments que es trobin en tramitació a l'entrada en vigor d'aquesta llei, se'ls han d'aplicar les
regles previstes en el capítol I del títol IV del text refós de la Llei de subvencions, si bé d'acord amb la particularitat que l'òrgan
competent per a la concessió de la subvenció pot decidir motivadament:

a) Que no constitueix incompliment, a l'efecte de reintegrament o de pèrdua del dret a percebre la subvenció, la manca
d'execució total de l'activitat o del projecte subvencionat, si aquesta s'ha produït com a conseqüència directa de la suspensió
d'activitats o del tancament d'establiments amb motiu de l'estat d'alarma o de les mesures adoptades per combatre l'alerta
sanitària generada per la COVID-19.
b) Que tampoc no constitueix incompliment, a l'efecte previst en la lletra anterior, la manca d'execució dins termini del
projecte o l'activitat subvencionada en les mateixes circumstàncies.
c) L'ampliació dels terminis d'execució o de justificació abans que aquests expirin, o l'atorgament d'un període extraordinari
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d'execució o de justificació per raons excepcionals degudament justificades, d'acord amb l'article 28.2 d'aquesta llei.

4. Finalment, atès que la Resolució de concessió es va publicar en data 29 de desembre de 2020, cal modificar l'apartat 2 del punt 18 de la
resolució per no causar indefensió als interessats.

Fonaments de dret

1. D'acord amb l'article 109.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, les
Administracions Públiques podran revocar els actes de gravamen o desfavorables, sempre que tal revocació no constitueixi dispensa o
exempció no permesa per les lleis, ni sigui contrària al principi d'igualtat, a l'interès públic o a l'ordenament jurídic.

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. Es modifica l'apartat 2 del punt 18 de la Resolució de la presidenta de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 7 d'agost de 2020 per la qual es
convoquen les 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, que queda redactat de la següent manera:

18.2. No tenen consideració de justificants de la despesa subvencionada les factures emeses o els extractes bancaris fets abans del dia 13 de
març de 2020 ni després del 15 de febrer de 2021.

2. 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 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, 2 de febrer de 2021

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