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

241 Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual es concedeixen les ajudes per
donar suport a projectes d’investigació d’humanitats i de la cultura vinculats amb les Illes Balears
per a l’any 2022

Fets

1. En data 12 d'agost de 2022, el president de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) va dictar la Resolució per la qual s'aprova la convocatòria de
subvencions per donar suport a projectes d'investigació d'humanitats i de la cultura vinculats amb les Illes Balears per a l'any 2022 (BOIB
núm. 109, de 18 d'agost de 2022).

2. La comissió avaluadora corresponent a la convocatòria de subvencions a què es fa referència, d'acord amb el punt 12.2 de les bases, es va
reunir el dia 22 de desembre de 2022 per revisar i valorar les 17 sol·licituds presentades dins el termini establert.

3. El 23 de desembre de 2022, es va publicar al web de l'IEB la Proposta de resolució de concessió de les subvencions esmentades, d'acord
amb el punt 14.3 de la convocatòria.

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

Fonaments de dret

1. La Resolució del president de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 12 d'agost de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per
donar suport a projectes d'investigació d'humanitats i de la cultura vinculats amb Illes Balears per a l'any 2022 (BOIB núm. 109, de 18 d'agost
de 2022).

2. 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 dej)
desembre de 2018; correcció d'errades: BOIB núm. 6, de 12 de gener de 2019).

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 (BOIB núm. 100, d'11 de juliol de 2009).

4. La disposició addicional primera del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOIB
núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar i concedir subvencions per un import total de 160.000,00 € a favor dels beneficiaris que s'inclouen en l'annex 1.

2. Autoritzar i disposar la despesa a favor dels beneficiaris que figuren en l'annex 1, amb càrrec al capítol 4 del pressupost de l'IEB, amb els
imports detallats en l'annex esmentat.

3. Denegar la concessió de subvenció a la sol·licitud que s'inclou 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.
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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.

 

( Signat electrònicament, 12 de gener de 2023 )

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

 

ANNEX 1
Subvencions concedides

Número d'expedient: INV-01/2022
Estat: Atorgat
Sol·licitant: Gabriel Juan Galmés
Objecte de la sol·licitud: Les noves ideees literàries (1906-1907). Aproximació a “Mitjorn”
Puntuació del projecte: 58,3
Puntuació de la trajectòria: 5,9
Puntuació total: 64,2
Import atorgat: 10.000 €
 
Número d'expedient: INV-02/2022
Estat: Atorgat
Sol·licitant: Antoni Picazo Muntaner
Objecte de la sol·licitud: Minories socials i exclusió a la Mallorca moderna (segle XVI-XVII)
Puntuació del projecte: 67
Puntuació de la trajectòria: 13
Puntuació total: 80
Import atorgat: 10.000 €
 
Número d'expedient: INV-03/2022
Estat: Atorgat
Sol·licitant: Juan Antonio Torres Planells (coautoria)
Objecte de la sol·licitud: L'entreteniment musical a la ciutat d'Eivissa del segle XIX
Puntuació del projecte: 58,3
Puntuació de la trajectòria: 15,7
Puntuació total: 74
Import atorgat: 10.000 €
 
Número d'expedient: INV-04/2022
Estat: Atorgat
Sol·licitant: Antoni Canyelles Suau
Objecte de la sol·licitud: Gosar a ser l'home. Conjectures de Blai Bonet entorn del subjecte a Cant de l'arc
Puntuació del projecte: 58,3
Puntuació de la trajectòria: 6,7
Puntuació total: 65
Import atorgat: 10.000 €
 
Número d'expedient: INV-05/2022
Estat: Atorgat
Sol·licitant: Raquel Gallego García
Objecte de la sol·licitud: Los artistas baleares en Roma durante la primera mitad del siglo XVIII: formación, desarrollo profesional, redes
sociales e identidad nacional
Puntuació del projecte: 57,7
Puntuació de la trajectòria: 15
Puntuació total: 72,7
Import atorgat: 10.000 €
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Número d'expedient: INV-06/2022
Estat: Atorgat
Sol·licitant: Francisco José García Pérez
Objecte de la sol·licitud: El epistolario de Miguel Cayetano Soler. Manifiesto político y diario íntimo de un mallorquín en la Corte de los
Borbones
Puntuació del projecte: 55
Puntuació de la trajectòria: 11,3
Puntuació total: 66,3
Import atorgat: 10.000 €
 
Número d'expedient: INV-07/2022
Estat: Atorgat
Sol·licitant: Jaume Reus Morro
Objecte de la sol·licitud: Humanitats energètiques,  i economia porpra a les Illes Balearsturiscultura
Puntuació del projecte: 55
Puntuació de la trajectòria: 12,3
Puntuació total: 67,3
Import atorgat: 10.000 €
 
Número d'expedient: INV-08/2022
Estat: Atorgat
Sol·licitant: Juan Pablo Jordà Sánchez
Objecte de la sol·licitud: Qui és qui? Anàlisi històrica, social i demogràfica dels discursos identitaris existents entre els ciutadans de les Illes
Balears (1983-2023)
Puntuació del projecte: 58,3
Puntuació de la trajectòria: 9
Puntuació total: 67,3
Import atorgat: 10.000 €
 
Número d'expedient: INV-09/2022
Estat: Atorgat
Sol·licitant: Irene Riudavets González
Objecte de la sol·licitud: Arquitectura para los dioses: los recintos de taula. Estudio de los elementos que conforman la ritualidad de los
santuarios menorquines de la Segunda Edad de Hierro
Puntuació del projecte: 48,7
Puntuació de la trajectòria: 11,3
Puntuació total: 60
Import atorgat: 10.000 €
 
Número d'expedient: INV-10/2022
Estat: Atorgat
Sol·licitant: Ana María Escobar Sánchez (coautoria)
Objecte de la sol·licitud: Patrimoni perdut de Mallorca
Puntuació del projecte: 54,3
Puntuació de la trajectòria: 4,5
Puntuació total: 58,8
Import atorgat: 10.000 €
 
Número d'expedient: INV-11/2022
Estat: Atorgat
Sol·licitant: Maria del Mar Juan San Nicolás
Objecte de la sol·licitud: Nous enfocaments en l'estudi de l'art contemporani: interseccions entre l'esfera artística, gènere i feminisme a
Mallorca en els darrers trenta anys
Puntuació del projecte: 56,3
Puntuació de la trajectòria: 7,2
Puntuació total: 63,5
Import atorgat: 10.000 €
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Número d'expedient: INV-13/2022
Estat: Atorgat
Sol·licitant: Raquel Ríos Olivencia
Objecte de la sol·licitud: Coses. Acompanyament intergeneracional a les persones per a l'ajuda mútua i la recuperació de la memòria històrica
i cultural
Puntuació del projecte: 45,7
Puntuació de la trajectòria: 1,5
Puntuació total: 47,2
Import atorgat: 10.000 €
 
Número d'expedient: INV-14/2022
Estat: Atorgat
Sol·licitant: Mediterraneum, Cultura, Turisme i Medi Ambient SL
Objecte de la sol·licitud: El complex cristià tardoantic de Cap des Port: a la recerca de noves hipòtesis interpretatives
Puntuació del projecte: 65
Puntuació de la trajectòria: 11,8
Puntuació total: 76,8
Import atorgat: 10.000 €
 
Número d'expedient: INV-15/2022
Estat: Atorgat
Sol·licitant: Diana Carolina Bejarano Coca
Objecte de la sol·licitud: Tierra herida. El cuerpo femenino isleño en los límites de las fronteras
Puntuació del projecte: 46
Puntuació de la trajectòria: 10,3
Puntuació total: 56,3
Import atorgat: 10.000 €
 
Número d'expedient: INV-16/2022
Estat: Atorgat
Sol·licitant: M. Àngels Ferrer Forés
Objecte de la sol·licitud: Festival Internacional de Música de Eivissa. Concurso Internacional de Piano de Eivissa. Historia, análisis y
recepción de un milagro social y artístico rural
Puntuació del projecte: 52,3
Puntuació de la trajectòria: 13,2
Puntuació total: 65,5
Import atorgat: 10.000 €
 
Número d'expedient: INV-17/2022
Estat: Atorgat
Sol·licitant: Alejandro Valenzuela Oliver
Objecte de la sol·licitud: Cronologia i pràctiques rituals en els santuaris talaiòtics de les Illes Balears: una aproximació a partir de la
integració de dades
Puntuació del projecte: 62,7
Puntuació de la trajectòria: 14
Puntuació total: 76,7
Import atorgat: 10.000 €
 

ANNEX 2
Subvenció denegada

 
Número d'expedient: INV-12/2022
Estat: Exclòs
Sol·licitant: Pablo Torrón Pelluz
Objecte de la sol·licitud: Francisco Torrón Durán (1934-2020). Artista y restaurdor del Patrimonio Nacional
Motiu: no s'adequa al punt 1.1 de la convocatòria, que n'estableix l'objecte
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