Proposta de resolució de l’instructor en relació a la convocatòria de
subvencions per donar suport a centres de creació artística establerts en el
territori de les Illes Balears durant l’any 2021, en el context de l’actual
pandèmia de COVID-19
Fets
1. En data 13 de juliol de 2021 es va publicar la Resolució del president de l’Institut
d’Estudis Baleàrics de 8 de juliol de 2021 per la qual es convoquen les subvencions
per donar suport a centres de creació artística establerts en el territori de les Illes
Balears durant l’any 2021, en el context de l’actual pandèmia de COVID-19 (BOIB

2. Els dies 22 i 27 de desembre es va dur a terme la Comissió Avaluadora i es varen
avaluar els 7 expedients presentats en aquesta convocatòria entre el 14 de juliol i
el 10 d'agost de 2021.
Fonaments de dret
1. Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 8 de juliol de 2021 per la
qual es convoquen les subvencions per donar suport a centres de creació artística
establerts en el territori de les Illes Balears durant l’any 2021, en el context de
l’actual pandèmia de COVID-19 (BOIB núm. 93, de 13 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).
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núm. 93, de 13 de juliol de 2021).

Per tot això, dict una proposta de resolució en els termes expressats per la
Comissió avaluadora, que són els que s'annexen.
D'acord amb l'apartat 13.3 de la convocatòria, les persones interessades poden
formular a·legacions en un termini de cinc dies hàbils comptadors des de la
publicació de la proposta de resolució al web de l'IEB, la qual cosa s'ha de fer
constar mitjançant una diligència a l'òrgan instructor.

Palma,
El director de l’IEB i òrgan instructor,

https://vd.caib.es/1640688582410-379091272-5382150801455571573

Mateu A. Malondra Flaquer
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Annex
Número d'expedient: CC-1/2021
Estat: ATORGAT
So·licitant: Centre Cultural Casa Planas
Objecte de la so·licitud: Centre d'investigació i cultura contemporània
Import so·licitat: 30.000 €
Import subvencionable: 56.634,00 €
Puntuació: 92 punts
Import atorgat: 30.000 €
Número d'expedient: CC-2/2021
Estat: ATORGAT
So·licitant: Associació Alcem el CINE
Objecte de la so·licitud: Centre d'Investigació Escènica de Sineu
Import so·licitat: 30.000 €
Import subvencionable: 68.957,00 €
Puntuació: 100 punts
Import atorgat: 30.000 €

https://vd.caib.es/1640688582410-379091272-5382150801455571573

Número d'expedient: CC-3/2021
Estat: ATORGAT (minorat per manca de crèdit)
So·licitant: Estudi Zero Teatre
Objecte de la so·licitud: Residències al centre de creació del Teatre Sans
Import so·licitat: 20.000 €
Import subvencionable: 23.280,00 €
Puntuació: 78 punts
Import atorgat: 6.738,16 € (minorat per manca de crèdit)
Número d'expedient: CC-4/2021
Estat: DENEGAT (per manca de crèdit=
So·licitant: La Fornal d'Espectacles de Ferro, SLU
Objecte de la so·licitud: Residència de 4 projectes de creació
Import so·licitat: 5.208,00 €
Import subvencionable: 5.766,00 €
Puntuació: 63 punts
Import atorgat: 0 € (crèdit exhaurit)
Número d'expedient: CC-5/2021
Estat: ATORGAT
So·licitant: EiMa Creació Associació Cultural
Objecte de la so·licitud: Projecte de centre de creació a Maria de la Salut
Import so·licitat: 24.105,00 €
Import subvencionable: 43.530,00 €
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Puntuació: 90 punts
Import atorgat: 24.105,00 €
Número d'expedient: CC-6/2021
Estat: ATORGAT
So·licitant: Associació Cultural Es Far
Objecte de la so·licitud: Centre de creació Casa d'Artistes
Import so·licitat: 12.350,00 €
Import subvencionable: 13.874,18 €
Puntuació: 82 punts
Import atorgat: 9.156,84 €

https://vd.caib.es/1640688582410-379091272-5382150801455571573

Número d'expedient: CC-7/2021
Estat: DENEGAT (per manca de crèdit)
So·licitant: Swing Tap Mallorca, Associació Cultural
Objecte de la so·licitud: Centre de creació Swing Tap Mallorca
Import so·licitat: 30.000,00 €
Import subvencionable: 54.800,00 €
Puntuació: 58 punts
Import atorgat: 0 € (crèdit exhaurit)
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