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Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
INSTITUTO DE ESTUDIOS BALEARICOS

10985 Resolución del presidente del Instituto de Estudios Baleares en relación con la convocatoria de
subvenciones para apoyar a la organización de ferias y festivales, así como de centros de creación,
encuentros y jornadas profesionales del mundo de la cultura, que se llevaron a cabo en el territorio
de las Illes Balears en 2020

Fets

1.En data 1 de juliol de 2021 es va publicar la Resolució del president de l'Institut d'Estudis Baleàrics per la qual es convoquen les
subvencions per donar suport a l'organització de fires i festivals, així com de centres de creació, trobades i jornades professionals del món de
la cultura, que es dugueren a terme en el territori de les Illes Balears l'any 2020 (BOIB núm. 86, d'1 de juliol de 2021).

2. En data 22 de juliol de 2021 es va dur a terme la Comissió Avaluadora. En total es varen presentar 12 expedients, dels quals se'n varen
avaluar 7, ja que 4 expedients havien acceptat la puntuació atorgada l'any 2020 i 1 expedient havia renunciat a la subvenció.

3. En data 10 de setembre de 2021, l'instructor va signar la Proposta de resolució de concessió en relació a la convocatòria de subvencions per
donar suport a l'organització de fires i festivals, així com de centres de creació, trobades i jornades professionals del món de la cultura, que es
dugueren a terme en el territori de les Illes Balears l'any 2020, que es va publicar al web de l'IEB, amb la qual cosa es va iniciar el període
d'al·legacions.

4. Contra l'anterior proposta de resolució s'han presentat dues al·legacions, de les quals se n'ha estimat una.

Fonaments de dret

1. La Resolució del president de l'Institut d'Estudis Baleàrics per la qual es convoquen les subvencions per donar suport a l'organització de
fires i festivals, així com de centres de creació, trobades i jornades professionals del món de la cultura, que es dugueren a terme en el territori
de les Illes Balears l'any 2020 (BOIB núm. 86, d'1 de juliol de 2021).

2. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, en concret allò disposat en la seva
disposició addicional primera.

3. L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per al 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 això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar i concedir subvencions per un import total de 90.560,02 € a favor dels beneficiaris que s'inclouen en l'annex 1.

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 president 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 la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les
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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, 22 de octubre de 2021

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

 

ANNEX 1

Número d'expedient: FFR-001/2021
Modalitat: Projectes multidisciplinaris (fires i festivals)
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Associació Aatomic_Lab
Objecte de la sol·licitud: III Festival d'Intervencions Comunitàries BeFree
Import sol·licitat: 9.000 €
Import subvencionable: 19.900 €
Puntuació: 55,5
Import atorgat: 8.835,60 €
 
Número d'expedient: FFR-002/2021
Modalitat: Audiovisuals (fires i festivals)
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Associació Mecal
Objecte de la sol·licitud: Projecte "Mecal Balears 2020"
Import sol·licitat: 40.000 €
Import subvencionable: 64.416 €
Puntuació: 89,50
Import atorgat: 15.000 €
 
Número d'expedient: FFR-003/2021
Modalitat: Música (fires i festivals)
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Associació República de la cultura
Objecte de la sol·licitud: Barnasants Illes Balears 2020
Import sol·licitat: 15.000 €
Import subvencionable: 43.935,13 €
Puntuació: 53
 
Número d'expedient: FFR-004/2021
Modalitat: Música (fires i festivals)
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Associació Ensemble Tramuntana
Objecte de la sol·licitud: 7è Festival Nits clàssiques de la Tramuntana
Import sol·licitat: 15.000 €
Import subvencionable: 42.532,14 €
Puntuació: 43
Import atorgat: 15.000 €
 
Número d'expedient: FFR-005/2021
Modalitat: Arts Visuals (fires i festivals)
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Art Palma Contemporani
Objecte de la sol·licitud: Nit de l'Art 2020
Import sol·licitat: 6.256,00 €
Import subvencionable: 6.256,00 €
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Puntuació: 70
Import atorgat: 3.503,36 €
 
Número d'expedient: FFR-006/2021
Modalitat: (fires i festivals)
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Mosaic Producciones Audiovisuales, SL
Objecte de la sol·licitud: Organització del MajorDocs creative documentary film fest
Import sol·licitat: 15.000 €
Import subvencionable: 83.482,12 €
Puntuació: 78
Import atorgat: 15.000 €
 
Número d'expedient: FFR-010/2021
Modalitat: Música (fires i festivals)
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Alma Concerts
Objecte de la sol·licitud: XLII Festival Internacional de Música de Deià
Import sol·licitat: 15.000 €
Import subvencionable: 57.920,44 €
Puntuació: 60,5
Import atorgat: 15.000 €
 
Número d'expedient: FFR-011/2021
Modalitat: Arts Escèniques (fires i festivals)
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: EiMa Creació
Objecte de la sol·licitud: EiMa Festival 2020
Import sol·licitat: 3.590 €
Import subvencionable: 17.304,76 €
Puntuació: 47,5
Import atorgat: 3.590 €

 

 

ANNEX 2

Número d'expedient: FFR-007/2021
Modalitat: Arts Visuals (fires i festivals)
Estat: DENEGAT (no arriba a la puntuació mínima)
Sol·licitant: Centre Cultural Casa Planas
Objecte de la sol·licitud: Festival Polièdric sobre la igualtat de gènere
Puntuació: 37,5
 
Número d'expedient: FFR-008/2021
Modalitat: Música (fires i festivals)
Estat: DENEGAT (no arriba a la puntuació mínima)
Sol·licitant: Associació Acadèmia 1830
Objecte de la sol·licitud: Festival de música clàssica
Puntuació: 32,5
 
Número d'expedient: FFR-009/2021
Modalitat: Música (fires i festivals)
Estat: EXCLÒS (no compleix els requisits del punt 1.3.)
Sol·licitant: Tupac Amaru Peralta Otero
Objecte de la sol·licitud: XIV Festival Sonamos Latinoamérica. Sonamos Baleares
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Número d'expedient: FFR-012/2021
Modalitat: Arts Escèniques (fires i festivals)
Estat: RENÚNCIA
Sol·licitant: EiMa Creació
Objecte de la sol·licitud: Projecte EiMa Creació
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