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

12543 Resolució del director de l'IEB, de 2 de novembre, de concessió d’ajuts per donar suport a tot tipus de
projectes de promoció de la cinematografia i de les arts audiovisuals, digitals i interactives per a l’any
2016

Fets

1. El dia 17 de març de 2016 es va publicar, en el BOIB núm. 35, la Resolució de la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics de dia 11 de
març de 2016, per la qual es convocaven ajuts per donar suport a tot tipus de projectes de promoció en l’àmbit de la cinematografia i de les
arts audiovisuals, digitals i interactives.
2. Dia 26 de setembre, la Comissió avaluadora va revisar i valorar els expedients presentats fins aleshores (15 sol·licituds).
3. Dia 14 d’octubre, l'instructor signà i publicà la proposta de resolució, iniciant-se el període d'al·legacions.
4. No s’han presentat al·legacions a la proposta de resolució.

Fonaments de dret

1. L'article 9 de la Resolució de la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics, de dia 11 de març de 2016, per la qual es convoquen ajuts per
donar suport a tot tipus de projectes de promoció de la cinematografia i de les arts audiovisuals, digitals i interactives.
2. La disposició addicional primera del 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.

Per tot això, a proposta del president de la comissió avaluadora,

Resolc

1. Aprovar i concedir subvencions per l'import total de 46.977,47 € a favor dels beneficiaris que s'hi relacionen.
2. Autoritzar i disposar la despesa assenyalada a cada un dels beneficiaris amb càrrec als pressuposts i imports detallats a l’Annex 1.
3. Acceptar la renúncia a la sol·licitud indicada a l’Annex 2.
4. Excloure la sol·licitud indicada a l’Annex 3.
5. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el director de
l’Institut d’Estudis Baleàrics en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb l’article 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 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
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, 2 de novembre de 2016

El director
Josep Ramon Cerdà Mas
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Annex 1
Subvencions concedides

Número d'expedient: CIN29/2016
Sol·licitant: Cinètica Produccions, SL
Objecte de la sol·licitud: Realització del tràiler del documental «Baltasar Samper».
Import sol·licitat: 5000€
Import subvencionable: 5000€
Puntuació: 17
Percentatge atorgat: 73%
Import atorgat: 3650€

Número d'expedient: CIN30/2016
Sol·licitant: Associació de Productores Audiovisuals de les Illes Balears (APAIB)
Objecte de la sol·licitud: Addendum. Assistència de les productores Cinètica i Paleàrtica al Festival Sunny Side.
Import sol·licitat: 1642€
Import subvencionable: 1589,92€
Puntuació: 20
Percentatge atorgat: 100%
Import atorgat: 1589,92€

Número d'expedient: CIN31/2016
Sol·licitant: La Periférica Produccions, SL
Objecte de la sol·licitud: Assistència al Festival Internacional du Livre d'Art & du Film (FILAF), Perpignan.
Import sol·licitat: 712,1€
Import subvencionable: 712,1€
Puntuació: 20
Percentatge atorgat: 100%
Import atorgat: 712,1€

Número d'expedient: CIN32/2016
Sol·licitant: Luis Ortas Pau
Objecte de la sol·licitud: Producció del tràiler del curtmetratge «Grushenka», amb traducció i subtitulació.
Import sol·licitat: 5000€
Import subvencionable: 5000€
Puntuació: 10
Percentatge atorgat: 10%
Import atorgat: 500€

Número d'expedient: CIN33/2016
Sol·licitant: Ona Edicions Musicals
Objecte de la sol·licitud: Presentació del documental «Ferments», de Miquel Brunet, a la Freie Universität de Berlin.
Import sol·licitat: 564,99€
Import subvencionable: 466,94€
Puntuació: 18
Percentatge atorgat: 82%
Import atorgat: 382,89€

Número d'expedient: CIN34/2016
Sol·licitant: Hippie Dream Songs, SL
Objecte de la sol·licitud: Traducció de material de promoció, olders i còpies del llargmetratge «Dream Songs».
Import sol·licitat: 7558,07€
Import subvencionable: 5994,58€
Puntuació: 15
Percentatge atorgat: 55%
Import atorgat: 3.297,02€

Número d'expedient: CIN35/2016
Sol·licitant: Quindrop Producciones Audiovisuales, SL
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Objecte de la sol·licitud: Assistència de l'autor del documental «Flames a la fosca» al Festival International de la littérature de Montréal.
Import sol·licitat: 1017,5€
Import subvencionable: 1017,5€
Puntuació: 20
Percentatge atorgat: 100%
Import atorgat: 1017,5€

Número d'expedient: CIN36/2016
Sol·licitant: CGPills, CB
Objecte de la sol·licitud: Assistència a la Cartoon Connection Quebec 2016, producció d'obra i producció i edició de material promocional
per a  i .They are There She is There
Import sol·licitat: 6696,46€
Import subvencionable: 6696,46€
Puntuació: 19
Percentatge atorgat: 91%
Import atorgat: 6093,78€

Número d'expedient: CIN37/2016
Sol·licitant: Margarita Melià Rigo
Objecte de la sol·licitud: Traducció al francès i incrustació de subtítols del llargmetratge "Bittersweet days".
Import sol·licitat: 980,22€
Import subvencionable: 980,22€
Puntuació: 19
Percentatge atorgat: 91%
Import atorgat: 892€

Número d'expedient: CIN38/2016
Sol·licitant: Margarita Melià Rigo
Objecte de la sol·licitud: Assistència a la projecció de la pel·lícula «Bittersweet days» al Festival Awantura (Zadar, Croàcia).
Import sol·licitat: 1200€
Import subvencionable: 1200€
Puntuació: 20
Percentatge atorgat: 100%
Import atorgat: 1200€

Número d'expedient: CIN39/2016
Sol·licitant: Evolution Mallorca International Film Festival
Objecte de la sol·licitud: Organització de l'Evolution International Film Festival.
Import sol·licitat: 25000€
Import subvencionable: 25000€
Puntuació: 15
Percentatge atorgat: 55%
Import atorgat: 13.750€

Número d'expedient: CIN42/2016
Sol·licitant: Paleàrtica Films, SL
Objecte de la sol·licitud: Promoció de la pel·lícula "Illes Balears" a les trobades transfrontereres Cinéma à la Frontière a Prats de Mollo.
Teaser, subtitulat en anglès, espanyol, francès, material de promoció
Import sol·licitat: 13750€
Import subvencionable: 13750€
Puntuació: 20
Percentatge atorgat: 100%
Import atorgat: 13750€

Número d'expedient: CIN43/2016
Sol·licitant: Cinètica Produccions, SL
Objecte de la sol·licitud: Participació a "Visions documentals" dels Cinemes Girona amb el documental «Després de la boira».
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Import sol·licitat: 142,26€
Import subvencionable: 142,26€
Puntuació: 20
Percentatge atorgat: 100%
Import atorgat: 142,26€

 

Annex 2
Renúncia

Número d'expedient: CIN41/2016
Sol·licitant: Associació Suau
Objecte de la sol·licitud: Jornada professional entorn el curtmetratge «El dia més curt».
Import sol·licitat: 7200€
Import subvencionable: 0€
Puntuació: 0
Percentatge atorgat: 0%
Import atorgat: 0€

 

Annex 3
Subvenció exclosa

Número d'expedient: CIN40/2016
Sol·licitant: Sonora Estudios, SC
Objecte de la sol·licitud: Realització teaser i cerca de coproducció per a dur al cinema l'obra «Las oscuras manos del olvido», de Bartolomé
Seguí.
Import sol·licitat: 19845€
Import subvencionable: 19845€
Puntuació: 9
Percentatge atorgat: 0%
Import atorgat: 0€
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