
Núm. 2
5 de gener de 2021

Sec. III. - Pàg. 105

http://boib.caib.es    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

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

13207 Resolució de la presidenta de l'IEB de dia 29 de desembre de 2020 de concessió d’ajuts per donar
suport a la programació de concerts de música de les Illes Balears a espais d’exhibició de l'arxipèlag
mateix per a l’any 2020

Fets

1. El 24 d'octubre de 2020 es va publicar, en el BOIB núm. 182, la Resolució de la presidenta de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 16 d'octubre
de 2020 per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per donar suport a la programació de concerts de música de les Illes Balears a
espais d'exhibició del mateix arxipèlag per a l'any 2020.

2. S'han revisat i valorat els 10 expedients presentats.

3. Dia 14 de desembre de 2020, l'instructor signà i publicà la proposta de resolució, iniciant-se el període d'al·legacions.

4. No s'ha presentat cap al·legació a la proposta de resolució.

Fonaments de dret

1. La Resolució de la presidenta de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 16 d'octubre de 2020 per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions
per donar suport a la programació de concerts de música de les Illes Balears a espais d'exhibició del mateix arxipèlag per a l'any 2020.

2. La disposició addicional primera del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

3. 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 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 de desembre de 2018; correcció d'errades: BOIB núm. 6, de 12 de gener de 2019), a proposta del president de la comissió
avaluadora, dict la següent

 

Resolució

1. Aprovar i concedir subvencions per l'import total de  3.436,66 € a favor dels beneficiaris que s'hi relacionen.

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 el director de
l'Institut d'Estudis Baleàrics en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 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.
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També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació d'aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 29 de desembre de 2020

La presidenta
Pilar Costa i Serra

 

ANNEX 1

Número d'expedient: TALIB-MU-2/2020
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Associació Manangelment Musical
Objecte de la sol·licitud: Concert dels Monkey Doo a Es Claustre (Maó).
Import sol·licitat:  1.690,00€
Import atorgat:  1.600,00€
 
Número d'expedient: TALIB-MU-5/2020
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Ferran Pisà Gaià
Objecte de la sol·licitud: Concert Tabulatura a la Casa del poble de la Mola.
Import sol·licitat:  534,44€
Import atorgat:  400,00€
 
Número d'expedient: TALIB-MU-8/2020
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Pere Lluís Navarro Torres
Objecte de la sol·licitud: Actuació de Pizza 4 Brkfst a Sa Panxa (Formentera)
Import sol·licitat:  572,50€
Import atorgat:  572,50€
 
Número d'expedient: TALIB-MU-9/2020
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Pere Lluís Navarro Torres
Objecte de la sol·licitud: Actuació de Pere Navarro a Sa Panxa (Formentera).
Import sol·licitat:  312,08€
Import atorgat:  312,08€
   
Número d'expedient: TALIB-MU-10/2020
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Pere Lluís Navarro Torres
Objecte de la sol·licitud: Actuació d'Omar Alcaide Duo a Sa Panxa (Formentera).
Import sol·licitat:  552,08€
Import atorgat:  552,08€

 

ANNEX 2

Número d'expedient: TALIB-MU-1/2020
Estat: EXCLÒS (les activitats en festivals no són imputables a aquesta convocatòria)
Sol·licitant: Associació Manangelment Musical
Objecte de la sol·licitud: Concert de Traginada de Menorca al Sons de la Mediterrània (Palma).
Import sol·licitat:  1.014,41€
Import atorgat:  0,00€
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Número d'expedient: TALIB-MU-3/2020
Estat: EXCLÒS (les activitats en festivals no són imputables a aquesta convocatòria)
Sol·licitant: Associació Manangelment Musical
Objecte de la sol·licitud: Concert de Posidònia al Festival de Folk d'Eivissa.
Import sol·licitat:  302,59€
Import atorgat:  0,00€
  
Número d'expedient: TALIB-MU-4/2020
Estat: EXCLÒS
Sol·licitant: Joventuts Musicals de Ciutadella
Objecte de la sol·licitud: 48è Festival de Música d'estiu de Ciutadella.
Import sol·licitat:  15.000,00€
Import atorgat:  0,00€
  
Número d'expedient: TALIB-MU-6/2020
Estat: EXCLÒS (les activitats en festivals no són imputables a aquesta convocatòria)
Sol·licitant: Aurora Bauzà Soler
Objecte de la sol·licitud: Concert "Trou de ver" en el Festival Pedra Viva de Menorca.
Import sol·licitat:  500,00€
Import atorgat:  0,00€
  
Número d'expedient: TALIB-MU-7/2020
Estat: EXCLÒS (no compleix els requisits de la convocatòria)
Sol·licitant: Baltasar Bordoy Lobo
Objecte de la sol·licitud: Concert de Los Peligrosos Gentlemen a Sa Panxa (Sant Ferran de ses Roques (Formentera).
Import sol·licitat:  900,00€
Import atorgat:  900,00€
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