
Modificació de la Proposta de resolució de l’instructor en relació a la 

convocatòria d’ajudes per donar suport a la creació dels sectors de les arts 

escèniques, la música, la literatura, el còmic i la il·lustració, les arts visuals i 

l’audiovisual de les Illes Balears per a l’any 2021

Fets

1. Els dies 15, 16, 17, 21, 23 i 28 de desembre de 2021 les Comissions Avaluadores 
corresponents a les línies d’arts escèniques, música, literatura, còmic i il·lustració, 
arts visuals i audiovisual varen revisar i valorar els expedients presentats a la 
convocatòria d’ajudes per donar suport a la creació dels sectors de les arts 
escèniques, la música, la literatura, el còmic i la il·lustració, les arts visuals i 
l’audiovisual de les Illes Balears per a l’any 2021. En total s’han presentat 103 
sol·licituds, de les quals 16 corresponen a la línia d’arts escèniques; 18 a la línia de 
música; 14 a la línia de literatura, còmic i il·lustració; 18 a la línia d’arts visuals; i 37 
a la línia d’audiovisual.

2. El període d’al·legacions de la Proposta de resolució de l’instructor en relació a 
la convocatòria d’ajudes per donar suport a la creació dels sectors de les arts 
escèniques, la música, la literatura, el còmic i la il·lustració, les arts visuals i 
l’audiovisual de les Illes Balears per a l’any 2021 va acabar dia 5 de gener de 2022.

3. S’han detectat errades en la Proposta de resolució esmentada pel que fa als 
expedients CREA-11/2021 (I. Ajudes a la creació en l’àmbit de les arts escèniques), 
CREA-12/2021 (II. Ajudes a la creació en l’àmbit de la música), CREA-24/2021, 
CREA-35/2021 (IV. Ajudes a la creació en l’àmbit de les arts visuals) i CREA-
104/2021 (III. Ajudes a la creació en l’àmbit de la literatura, el còmic i la 
il·lustració).

4. L’errada de l’expedient CREA-12/2021 ha afectat el romanent de la línia II 
(Ajudes a la creació en l’àmbit de la música), que era de 43.675 € i queda en 38.250
€. Per altra banda, la tramitació de l’expedient CREA-104/2021, que supera la 
puntuació mínima, ha afectat el sobrant de la línia III (Ajudes a la creació en 
l’àmbit de la literatura, el còmic i la il·lustració), que era de 10.625 € i queda en 
2.125 €.
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5. A la Proposta de resolució esmentada, el romanent total d’aquestes dues línies, 
juntament amb el sobrant de la línia IV (Ajudes a la creació en l’àmbit de les arts 
visuals), s’havia aportat als 9 sol·licitants més ben puntuats per ordre descendent 
presentats a la convocatòria, tal com preveu el punt 3.5: «En cas que no s'arribi a 
atorgar la totalitat del pressupost de cada línia, el romanent s'ha d'atorgar 
proporcionalment a les altres línies, seguint els criteris de major puntuació dels 
projectes.» 

6. La reducció de l’import total del sobrant ha afectat l’estat dels expedients CREA-
22/2021 i CREA-89/2021, que eren els darrers en puntuació per ordre descendent 
que havien obtingut ajuda provinent del romanent d’altres línies. Així doncs, els 
expedients CREA-22/2021 i CREA-89/2021 passen a quedar denegats, per manca 
de crèdit sobrant d’altres línies.

7. En data 1 de febrer de 2022 es va publicar al BOIB l’Acord de Consell de Govern 

de 31 de gener de 2022 mitjançant el qual es dona per assabentat el cessament 

del senyor Mateu Alexandre Malondra Flaquer com a director de l’Institut 

d’Estudis Baleàrics (IEB). 

8. D’acord amb l’article 16.9 dels Estatuts de l’Institut d’Estudis Baleàrics, aprovats 
mitjançant el Decret 48/2018, de 21 de desembre, «en cas de vacant, absència, 
malaltia o qualsevol altre impediment per actuar del director, les seves funcions 
les ha d’assumir el president, sense que tengui dret a percebre cap retribució per 
aquest concepte».

Fonaments de dret

1. La Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 17 de setembre de 
2021 per la qual es convoquen ajudes per donar suport a la creació dels sectors 
de les arts escèniques, la música, la literatura, el còmic i la il·lustració, les arts 
visuals i l’audiovisual de les Illes Balears per a l’any 2021 (BOIB núm. 130, de 21 de
setembre de 2021).

2. El 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 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).

4. L’article 16.9 dels Estatuts de l’Institut d’Estudis Baleàrics, aprovats mitjançant el
Decret 48/2018, de 21 de desembre (BOIB núm. 6, de 12 de gener de 2019).
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Proposta de resolució

Per tot això, propòs una modificació de la Proposta de resolució, en els termes 
expressats a l’annex adjunt.

D'acord amb l'apartat 11.3 de la convocatòria, les persones interessades tenen un 
termini de cinc dies hàbils per presentar al·legacions a aquesta proposta de 
resolució, comptadors des de la seva publicació a la pàgina web de l'IEB.

El president de l’IEB

Miquel Company Pons
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I. Ajudes a la creació en l’àmbit de les arts escèniques

I.1 Ajudes a la creació de textos teatrals

Allà on diu: 

Número d'expedient: CREA-11/2021
Modalitat: AE-textos teatrals
Estat: 
Sol·licitant: Concha Vidal de Valicourt
Objecte de la sol·licitud: Projecte "Aquest és el meu cos".
Puntuació del projecte: 47
Puntuació de la trajectòria artística: 7
Puntuació total: 54
Import atorgat: 4.097,50 €

Ha de dir:

Número d'expedient: CREA-11/2021
Modalitat: AE-textos teatrals
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Concha Vidal de Valicourt
Objecte de la sol·licitud: Projecte "Aquest és el meu cos".
Puntuació del projecte: 47
Puntuació de la trajectòria artística: 7
Puntuació total: 54
Import atorgat: 4.097,50 €

II. Ajudes a la creació en l’àmbit de la música

Allà on diu:

Número d'expedient: CREA-12/2021
Modalitat: MU-obres de música popular i urbana (durada mín. 30 min.)
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Miguel Ángel Aguiló Matas
Objecte de la sol·licitud: Creació de sis microsimfonies.
Puntuació del projecte: 66.9
Puntuació de la trajectòria artística: 15.6
Puntuació total: 82.5
Import atorgat: 4.075,00€

Ha de dir:
Número d'expedient: CREA-12/2021
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Modalitat: MU-obres per a orquestra simfònica amb solistes o sense d'una durada
superior a 20 minuts 
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Miguel Ángel Aguiló Matas
Objecte de la sol·licitud: Creació de sis microsimfonies.
Puntuació del projecte: 66.9
Puntuació de la trajectòria artística: 15.6
Puntuació total: 82.5
Import atorgat: 9.500,00 €

III. Ajudes a la creació en l’àmbit de la literatura, el còmic i la il·lustració 

III.1. Ajudes a la creació de textos literaris

Allà on diu:

Narrativa

Número d'expedient: CREA-4/2021
Estat: Exclòs
Sol·licitant: Andreu de Montserrat Ribas Valls
Objecte de la sol·licitud: Novel·la sobre reunions d'amics de 1984 fins 2014
Motiu: No compleix el requisits de documentació de la sol·licitud segons el punt 
III.1.2.1 de la base segona. 

Número d'expedient: CREA-21/2021
Estat: Exclòs
Sol·licitant: Albert Herranz Hammer
Objecte de la sol·licitud: Text L'Ona

Motiu: No compleix el requisits de documentació de la sol·licitud segons el punt 
III.1.2.1 de la base segona.

Número d'expedient: CREA-53/2021
Estat: Exclòs
Sol·licitant: Joan Pons Pons
Objecte de la sol·licitud: Creació de relats sobre les relacions personals
Motiu: No compleix el requisits de documentació de la sol·licitud segons el punt 
III.1.2.1 de la base segona.

Ha de dir:

Narrativa

Número d'expedient: CREA-4/2021
Estat: Exclòs
Sol·licitant: Andreu de Montserrat Ribas Valls
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Objecte de la sol·licitud: Novel·la sobre reunions d'amics de 1984 fins 2014
Motiu: No compleix el requisits de documentació de la sol·licitud segons l’apartat 
c) el punt III.1.2.1 de la base segona. 

Número d'expedient: CREA-21/2021
Estat: Exclòs
Sol·licitant: Albert Herranz Hammer
Objecte de la sol·licitud: Text L'Ona

Motiu: No compleix el requisits de documentació de la sol·licitud segons els 
apartats c) i d) del punt III.1.2.1 de la base segona.

Número d'expedient: CREA-53/2021
Estat: Exclòs
Sol·licitant: Joan Pons Pons
Objecte de la sol·licitud: Creació de relats sobre les relacions personals
Motiu: No compleix el requisits de documentació de la sol·licitud segons els 
apartats c) i d) del punt III.1.2.1 de la base segona.

Allà on diu:

Poesia

Número d'expedient: CREA-13/2021
Estat: Atorgat
Sol·licitant: Àngels Cardona Palmer
Objecte de la sol·licitud: Poesia sobre el cos com a suport de sensacions des d'una
mirada femenina
Puntuació del projecte: 44,67 punts
Puntuació de la trajectòria artística: 11 punts
Puntuació: 55,67 punts
Import atorgat: 8.500 euros

Número d'expedient: CREA-29/2021
Estat: Exclòs
Sol·licitant: Joan Manuel Pérez Pinya
Objecte de la sol·licitud: Projecte literari Amor Mundi

Motiu: No compleix els requisits de documentació de la sol·licitud segons el punt 
III.1.2.1 de la base segona.

Número d'expedient: CREA-48/2021
Estat: Atorgat
Sol·licitant: Pau Vadell Vallbona
Objecte de la sol·licitud: Poemari Sementers de combat.

Puntuació del projecte: 45 punts
Puntuació de la trajectòria artística: 12,7 punts
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Puntuació: 57,7 punts
Import atorgat: 8.500 euros

Ha de dir:

Poesia

Número d'expedient: CREA-13/2021
Estat: Atorgat
Sol·licitant: Àngels Cardona Palmer
Objecte de la sol·licitud: Poesia sobre el cos com a suport de sensacions des d'una
mirada femenina
Puntuació del projecte: 44,67 punts
Puntuació de la trajectòria artística: 11 punts
Puntuació: 55,67 punts
Import atorgat: 8.500 euros

Número d'expedient: CREA-29/2021
Estat: Exclòs
Sol·licitant: Joan Manuel Pérez Pinya
Objecte de la sol·licitud: Projecte literari Amor Mundi

Motiu: No compleix els requisits de documentació de la sol·licitud segons l’apartat 
c) del punt III.1.2.1 de la base segona.

Número d'expedient: CREA-48/2021
Estat: Atorgat
Sol·licitant: Pau Vadell Vallbona
Objecte de la sol·licitud: Poemari Sementers de combat.

Puntuació del projecte: 45 punts
Puntuació de la trajectòria artística: 12,7 punts
Puntuació: 57,7 punts
Import atorgat: 8.500 euros

Número d'expedient: CREA-104/2021
Estat: Atorgat
Sol·licitant: Guillem I. Benejam Taltavull
Objecte de la sol·licitud: Recull de poemes Fondària

Puntuació del projecte: 41
Puntuació de la trajectòria artística: 9
Puntuació: 50
Import atorgat: 8.500 euros

IV. Ajudes a la creació en l’àmbit de les arts visuals
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Allà on diu:

Número d'expedient: CREA-24/2021
Modalitat: AV-arts plàstiques
Estat: EXCLÒS
Sol·licitant: María Leticia Muñoz Maria
Objecte de la sol·licitud: Projecte de vídeo-performance "Diosas".
Motiu: La sol·licitud incompleix el punt V.1.2. de la convocatòria, que diu: “Els
projectes artístics que s'han de realitzar no poden haver estat subvencionats o
premiats a cap certamen o concurs, ni produïts, exposats o difosos amb
anterioritat a l'entrega a l'IEB de la proposta d'avantprojecte”. 

Ha de dir:

Número d'expedient: CREA-24/2021
Modalitat: AV-arts plàstiques
Estat: EXCLÒS
Sol·licitant: María Leticia Muñoz Maria
Objecte de la sol·licitud: Projecte de vídeo-performance "Diosas".
Motiu: La sol·licitud incompleix el punt IV.1.2. de la convocatòria, que diu: “Els
projectes artístics que s'han de realitzar no poden haver estat subvencionats o
premiats a cap certamen o concurs, ni produïts, exposats o difosos amb
anterioritat a l'entrega a l'IEB de la proposta d'avantprojecte”. 

Allà on diu:

Número d'expedient: CREA-35/2021
Modalitat: AV-arts plàstiques
Estat: EXCLÒS
Sol·licitant: Irene Pascual Molinas
Objecte de la sol·licitud: Projecte “Partycitypate”.
Motiu: La sol·licitud incompleix el punt V.1.2. de la convocatòria, que diu: “Els
projectes artístics que s'han de realitzar no poden haver estat subvencionats o
premiats a cap certamen o concurs, ni produïts, exposats o difosos amb
anterioritat a l'entrega a l'IEB de la proposta d'avantprojecte”. 

Ha de dir:

Número d'expedient: CREA-35/2021
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Modalitat: AV-arts plàstiques
Estat: EXCLÒS
Sol·licitant: Irene Pascual Molinas
Objecte de la sol·licitud: Projecte “Partycitypate”.
Motiu: La sol·licitud incompleix el punt IV.1.2. de la convocatòria, que diu: “Els
projectes artístics que s'han de realitzar no poden haver estat subvencionats o
premiats a cap certamen o concurs, ni produïts, exposats o difosos amb
anterioritat a l'entrega a l'IEB de la proposta d'avantprojecte”. 

V. Ajudes a la creació en l’àmbit de l’audiovisual

V.a Sublínia de guió de llargmetratge cinematogràfic de ficció o animació, 

llargmetratge documental i sèrie

Modalitat de llargmetratge cinematogràfic de ficció o animació 

Allà on diu:
Número d'expedient: CREA-22/2021
Modalitat: AUD-llargmetratge cinematogràfic de ficció o animació
Estat: ATORGAT
Sol·licitant: Jan Hernández Marsol
Objecte de la sol·licitud: Guió del llargmetratge "Viure mata".
Puntuació del projecte: 61
Puntuació de la trajectòria: 12
Puntuació total: 73
Import atorgat: 4.425 € (romanent d’altres línies)

Ha de dir:
Número d'expedient: CREA-22/2021
Modalitat: AUD-llargmetratge cinematogràfic de ficció o animació
Estat: DENEGAT 
Sol·licitant: Jan Hernández Marsol
Objecte de la sol·licitud: Guió del llargmetratge "Viure mata".
Puntuació del projecte: 61
Puntuació de la trajectòria: 12
Puntuació total: 73
Import atorgat: 0 € (romanent d’altres línies que ha estat destinat a la línia 
corresponent)

Modalitat de llargmetratge documental

Allà on diu:
Número d'expedient: CREA-89/2021
Modalitat: AUD-llargmetratge documental
Estat: ATORGAT
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Sol·licitant: Cinética Produccions, SL
Objecte de la sol·licitud: Documental "Cabrera".
Puntuació del projecte: 58
Puntuació de la trajectòria: 15
Puntuació total: 73
Import atorgat: 10.375 € (romanent d’altres línies)

Ha de dir:
Número d'expedient: CREA-89/2021
Modalitat: AUD-llargmetratge documental
Estat: DENEGAT
Sol·licitant: Cinética Produccions, SL
Objecte de la sol·licitud: Documental "Cabrera".
Puntuació del projecte: 58
Puntuació de la trajectòria: 15
Puntuació total: 73
Import atorgat: 0 € (romanent d’altres línies que ha estat destinat a la línia 
corresponent)
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