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

279100 Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual es corregeixen les errades en la
Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual es convoquen les subvencions per
donar suport a l’organització i la producció de fires i festivals, trobades i jornades professionals del
món de la cultura i la ciència, que fomentin la projecció exterior i es duguin a terme en el territori de
les Illes Balears per a l’any 2021, en el context de l’actual pandèmia de COVID-19

Antecedents

1. Resolució del president de l'Institut d'Estudis Baleàrics per la qual es convoquen les subvencions per donar suport a l'organització i la
producció de fires i festivals, trobades i jornades professionals del món de la cultura i la ciència, que fomentin la projecció exterior i es
duguin a terme en el territori de les Illes Balears per a l'any 2021, en el context de l'actual pandèmia de COVID-19. (BOIB núm. 83, de 24 de
juny de 2021).

2. S'han detectat errades de transcripció a l'annex 1 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'aprova 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. Rectificar les errades detectades a l'annex 1 de la Resolució del president de l'Institut d'Estudis Baleàrics per la qual es convoquen les
subvencions per donar suport a l'organització i la producció de fires i festivals, trobades i jornades professionals del món de la cultura i la
ciència, que fomentin la projecció exterior i es duguin a terme en el territori de les Illes Balears per a l'any 2021, en el context de l'actual
pandèmia de COVID-19, en els termes següents:

A l'apartat 2.3, on hi diu:

2.3. JORNADES PROFESSIONALS: Fins a un 100 % de despeses d'organització de les jornades professionals: honoraris dels ponents (amb
un màxim de 300 €), viatges i allotjament dels ponents que hi participin (amb un màxim de 150 € per persona i nit); lloguer d'espais i material
per realitzar les jornades; comunicació i difusió de les jornades; contractació de serveis per a les jornades.

Hi ha de dir:

2.3. JORNADES PROFESSIONALS: Fins a un 100 % de despeses d'organització de les jornades professionals: honoraris dels ponents (amb
un màxim de 300 € per ponent i activitat), viatges i allotjament dels ponents que hi participin (amb un màxim de 150 € per persona i nit);
lloguer d'espais i material per realitzar les jornades; comunicació i difusió de les jornades; contractació de serveis per a les jornades.

A l'apartat 9, on hi diu:

a) Un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds, la Comissió Avaluadora farà una valoració dels projectes sol·licitats
d'acord amb els criteris de valoració de l'apartat 27 i s'ordenaran per ordre de puntuació. En el supòsit que hi hagi alguna
coincidència de puntuació, tendrà preferència la sol·licitud presentada abans amb tota la documentació completa.
b) A continuació, es calcularà l'import de la subvenció que correspondria a cada un dels projectes, d'acord amb els criteris de
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valoració de l'apartat 10.
c) Finalment, les ajudes s'atorgaran per l'ordre establert a l'apartat a) anterior amb l'import calculat en l'apartat b) fins que s'exhaureixi
el crèdit pressupostari assignat a cada línia i, si és el cas, amb el crèdit sobrant d'altres línies.
d) En cas que dins l'expedient no hi consti la documentació que es requereix com a requisit per a participar en la convocatòria; la data
de presentació de l'esmena estableix l'ordre de prelació per a l'atorgament de la subvenció. No es podrà requerir ni aportar cap
document susceptible de valoració.
e) Només tindran dret a la subvenció els sol·licitants que hagin obtingut un mínim de 40 punts d'acord amb els criteris de valoració.

Hi ha de dir:

a) Un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds, la Comissió Avaluadora farà una valoració dels projectes sol·licitats
d'acord amb els criteris de valoració de l'apartat 27 i s'ordenaran per ordre de puntuació. En el supòsit que hi hagi alguna
coincidència de puntuació, tendrà preferència la sol·licitud presentada abans.
b) A continuació, es calcularà l'import de la subvenció que correspondria a cada un dels projectes, d'acord amb els criteris de
valoració de l'apartat 10.
c) Finalment, les ajudes s'atorgaran per l'ordre establert a l'apartat a) anterior amb l'import calculat en l'apartat b) fins que s'exhaureixi
el crèdit pressupostari assignat a cada línia i, si és el cas, amb el crèdit sobrant d'altres línies.
d) En cas que dins l'expedient no hi consti la documentació que es requereix com a requisit per participar en la convocatòria, es pot
formular un requeriment d'esmena. No es pot requerir ni aportar cap document susceptible de valoració.
e) Només tindran dret a la subvenció els sol·licitants que hagin obtingut un mínim de 40 punts d'acord amb els criteris de valoració.

A l'apartat 13.8, on hi diu:

13.8. En qualsevol cas, l'acceptació s'entén produïda automàticament si en el termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà
d'haver-se publicat en el web, no es fa constar el contrari.

Hi ha de dir:

13.8. En qualsevol cas, l'acceptació s'entén produïda automàticament si en el termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà
at la resolució en el BOIB, no es fa constar el contrari.d'haver-se public

A l'apartat 19.c), on hi diu:

 Les factures, siguin completes o simplificades, han de complir els requisits que estableix el Reglament pel qual es regulen lesc)
obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre. La descripció de l'operació ha d'aportar
informació suficient sobre el concepte i el període objecte de facturació per tal que es pugui verificar la relació de la despesa objecte
de l'ajut. Si el concepte de la factura no és prou explicatiu, cal adjuntar els albarans de lliurament corresponents o altra documentació
justificativa. En tot cas s'ha de poder verificar el preu unitari de l'operació. En el cas que en algunes de les factures sol·licitades no hi
consti l'IVA, és obligatori fer referència a la disposició normativa en virtut de la qual és aplicable l'exempció d'acord amb l'article
6.1.  del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.j)

Hi ha de dir:

 Les factures, siguin completes o simplificades, han de complir els requisits que estableix el Reglament pel qual es regulen lesc)
obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre. La descripció de l'operació ha d'aportar
informació suficient sobre el concepte i el període objecte de facturació per tal que es pugui verificar la relació de la despesa objecte
de l'ajut. Si el concepte de la factura no és prou explicatiu, cal adjuntar els albarans de lliurament corresponents o altra documentació
justificativa. En tot cas s'ha de poder verificar el preu unitari de l'operació. En el cas que en algunes de les factures sol·licitades no hi
consti l'IVA, és obligatori fer referència a la disposició normativa en virtut de la qual és aplicable l'exempció d'acord amb l'article
6.1.  del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.j)

Les factures expedides per artistes i altres professionals autònoms han d'estar signades i, a més, han d'incloure la corresponent retenció de
l'IRPF. Al compte justificatiu també s'hi ha d'adjuntar una còpia de les cartes de pagament de l'ingrés a l'Agència Estatal de l'Administració
Tributària.

A l'apartat 20, on hi diu:

20.5. En els casos no prevists en l'apartat anterior, aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions concedides als beneficiaris per a
la mateixa finalitat, tot i que l'import derivat de la suma de totes les subvencions no pot ser d'una quantitat que superi el cost de l'activitat
subvencionada.
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Hi ha de dir:

20.5. En els casos no prevists en el paràgraf anterior, aquestes subvencions són compatibles amb altres subvencions concedides als
beneficiaris per a la mateixa finalitat, amb les condicions següents:

 L'import derivat de la suma de totes les subvencions no pot ser d'una quantitat que superi el cost de l'activitat subvencionada.a)
 Les factures i els justificants de despesa que s'hagin presentat a altres convocatòries de subvencions s'han d'incloure en el compteb)

justificatiu d'aquesta convocatòria. En aquest cas, les factures i els justificants de despesa esmentats s'han de presentar estampillats
per l'altra administració i, a més, han d'indicar el percentatge imputat per aquesta a la seva convocatòria.

En el cas que no sigui possible presentar la documentació estampillada, s'ha de presentar una relació, degudament signada, de les factures i
dels justificants de despesa. Aquesta relació ha d'incloure una descripció clara de l'altra convocatòria, el percentatge que s'hi ha imputat i
l'autorització expressa perquè l'IEB, si escau, verifiqui les dades amb l'altra administració.

A l'apartat 27, on hi diu:

CRITERIS DE VALORACIÓ DE PROJECTES DE FIRES, FESTIVALS I JORNADES PROFESSIONALS 2020

Hi ha de dir:

CRITERIS DE VALORACIÓ DE PROJECTES DE FIRES, FESTIVALS I JORNADES PROFESSIONALS 2021

A l'apartat 27 als criteris de la disciplina de música, on hi diu:

La programació oficial comprèn un mínim d'un 40 % de contractació d'artistes locals (Illes Balears). 5 punts

Hi ha de dir:

La programació oficial comprèn un mínim d'un 60 % de contractació d'artistes locals (Illes Balears). 5 punts

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 el president 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, en el dia de la signatura electrònica (1 de juliol de 2021)

El president de l'Institut d'Estudis Baleàrics
Miquel Company i Pons
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