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

405 Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics de concessió i denegació de les subvencions
per donar suport a centres de creació artística establerts en el territori de les Illes Balears durant
l’any 2022

Fets

1. En el  núm. 79, de 18 de juny de 2022, es va publicar la Resolució del president de l'Institut d'EstudisButlletí Oficial de les Illes Balears
Baleàrics de 13 de juny de 2022 per la qual es convoquen subvencions per donar suport a centres de creació artística establerts en el territori

 de les Illes Balears durant l'any 2022. 

2. L'òrgan instructor, amb la informació de què disposa, ha verificat que els beneficiaris detallats en l'annex 1 compleixen tots els requisits
per accedir a les subvencions.

3. El 20 d'octubre de 2022, la Comissió Avaluadora va avaluar els 12 expedients presentats en aquesta convocatòria entre el 20 de juny i el 15
de juliol de 2022.

4. En el  númButlletí Oficial de les Illes Balears . 164, de 17 de desembre de 2022, es va publicar la Resolució del president de l'Institut
 modifica la Resolució del president de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 13 de junyd'Estudis Baleàrics de 2 de desembre de 2022 per la qual es

de 2022 per la qual es convoquen subvencions per donar suport a centres de creació artística establerts en el territori de les Illes Balears
durant l'any 2022, que augmentava l'import assignat a la convocatòria en 62.000 euros.

5. El 19 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 13.3 de la convocatòria.

6. No s'han presentat al·legacions a la Proposta de resolució esmentada.

Fonaments de dret

1. La Resolució del president de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 13 de juny de 2022 per la qual es convoquen subvencions per donar suport a
centres de creació artística establerts en el territori de les Illes Balears durant l'any 2022 (BOIB núm. 79, de 18 de juny de 2022), modificada
per la Resolució del president de l'IEB de 17 de desembre de 2022 (BOIB núm. 164). 

2. L'article 10.1.  dels Estatuts de l'Institut d'Estudis Baleàrics, aprovats pel Decret 48/2018, de 21 de desembre (BOIB núm. 6, de 12 dej)
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).

5. El Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre (BOE núm. 289,
d'1 de desembre de 2012).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar i concedir subvencions per un import total de 162.000 € 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
 esmentat.imports que es detallen en l'annex
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3. Denegar la concessió de subvencions a les sol·licituds que s'inclouen 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 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: CC-1/2022
Estat: atorgat
Sol·licitant: Centre Cultural Casa Planas

ó i Cultura ContemporàniaObjecte de la sol·licitud: Centre d'Investigaci
: 107.498,00 €Pressupost de l'activitat sense IVA

€Import sol·licitat: 30.000,00 
Import subvencionable: 71.498,00 €
Puntuació: 97,5 punts
Import atorgat: 30.000,00 €
  
Número d'expedient: CC-2/2022
Estat: atorgat (minorat per falta de crèdit)

 ó TacaSol·licitant: Associaci
Objecte de la sol·licitud: TACA
Pressupost de l'activitat sense IVA: 4.068,50 €

€Import sol·licitat: 5.150,00 
€Import subvencionable: 4.068,05 

Puntuació: 63 punts
(minorat per falta de crèdit)Import atorgat: 1.803,49 € 

 
Número d'expedient: CC-3/2022
Estat: atorgat
Sol·licitant: Associació Artística Quimicart
Objecte de la sol·licitud: finançament de l'espai Suralita
Pressupost de l'activitat sense IVA: 43.730,00 €
Import sol·licitat: 12.000,00 €
Import subvencionable: 18383,57 €
Puntuació: 85 punts
Import atorgat: 12.000,00 €
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Número d'expedient: CC-4/2022
Estat: atorgat (minorat per falta de crèdit)

 Sol·licitant: La Fornal d'Espectacles de Ferro, SLU
ències i creació artística Sala La FornalObjecte de la sol·licitud: suport a resid

Pressupost de l'activitat sense IVA: 6.936,00 €
€Import sol·licitat: 5.816,00 

€Import subvencionable: 5.726,00 
Puntuació: 63 punts
Import atorgat: 1.803,49 € (minorat per falta de crèdit)
 
Número d'expedient: CC-5/2022
Estat: atorgat
Sol·licitant: Marcos Vidal Font
Objecte de la sol·licitud: Espai Sant Marc
Pressupost de l'activitat sense IVA: 1.916,76 €

€Import sol·licitat: 2.232,00 
€Import subvencionable: 1.916,76 

Puntuació: 63,5 punts
Import atorgat: 973,71 €
 
Número d'expedient: CC-6/2022
Estat: atorgat
Sol·licitant: Jeroni Obrador Rosselló
Objecte de la sol·licitud: Centre de Creació Sa Talaia
Pressupost de l'activitat sense IVA: 15.473,45 €
Import sol·licitat: 15.473,45 €
Import subvencionable: 15.473,45 €
Puntuació: 81,5 punts
Import atorgat: 10.088,69 €
 
Número d'expedient: CC-7/2022
Estat: atorgat

ó Cultural Es FarSol·licitant: Associaci
ó Casa d'ArtistesObjecte de la sol·licitud: Centre de Creaci

Pressupost de l'activitat sense IVA: 26.845,49 €
€Import sol·licitat: 17.500,00 

€Import subvencionable: 24.318,03 
Puntuació: 87,5 punts

17.022,62 €Import atorgat: 
 
Número d'expedient: CC-9/2022
Estat: atorgat

ó Associació CulturalSol·licitant: EiMa Creaci
ó a Maria de la SalutObjecte de la sol·licitud: projecte de centre de creaci

Pressupost de l'activitat sense IVA: 72.101,85 €
€Import sol·licitat: 30.000,00 

Import subvencionable: 53.702,25 €
Puntuació: 100 punts
Import atorgat: 30.000,00 €
 
Número d'expedient: CC-10/2022
Estat: atorgat

ó Alcem el CINESol·licitant: Associaci
ó Escènica de SineuObjecte de la sol·licitud: Centre d'Investigaci

76.635,80 €Pressupost de l'activitat: 
€Import sol·licitat: 30.000,00 

€Import subvencionable: 76.635,80 
Puntuació: 95,5 punts
Import atorgat: 30.000 €
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Número d'expedient: CC-11/2022
Estat: atorgat
Sol·licitant: Estudi Zero Teatre
Objecte de la sol·licitud: Teatre Sans Espai de Creació 2022
Pressupost de l'activitat sense IVA: 27.000,00 €
Import sol·licitat: 21.600,00 €
Import subvencionable: 27.000,00 €
Puntuació: 75,5 punts
Import atorgat: 16.308,00 €
 
Número d'expedient: CC-12/2022
Estat: atorgat
Sol·licitant: S'Hostal des Moixos, SLU
Objecte de la sol·licitud: Centro de Creación Espacio El Tub
Pressupost de l'activitat sense IVA: 50.179,90 €
Import sol·licitat: 12.000,00 €
Import subvencionable: 34.940,00 €
Puntuació: 87 punts
Import atorgat: 12.000,00 €

 

ANNEX 2
Subvencions denegades

 
Número d'expedient: CC-8/2022
Estat: denegat (per falta de crèdit)

ó CulturalSol·licitant: Swing Tap Mallorca, Associaci
ó Swing Tap MallorcaObjecte de la sol·licitud: Centre de Creaci

Pressupost de l'activitat sense IVA: 57.025,00 €
€Import sol·licitat: 30.000,00 

€Import subvencionable: 57.025,00 
Puntuació: 50 punts
Import atorgat: 0 € (crèdit exhaurit)
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