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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS

6681 Resolució de la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics de dia 14 de juny de 2017, mitjançant la
qual se modifica la Resolució de la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics de dia 31 de gener de
2017, per la que es convoquen subvencions per donar suport a la projecció exterior de l'edició i
promoció de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració a les Illes Balears per a l'any 2017

Fets

Mitjançant la Resolució de la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics de dia 31 de gener de 2017,  publicada en el BOIB núm. 17, de 9 de
febrer, es varen convocar subvencions per donar suport a la projecció exterior de l'edició i promoció de la literatura, el pensament, el còmic i
la il·lustració a les Illes Balears per a l'any 2017.

El punt 4.3 d’aquesta Resolució estableix els criteris pels quals es qualifiquen els expedients. No obstant això, els canvis en els criteris
estratègics en la nova direcció de l'Institut d'Estudis Baleàrics fa necessari que s'adaptin a aquesta nova realitat.

És per això que es considera convenient modificar els criteris de puntuació dels expedients per a la projecció exterior de l'edició i promoció
de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració a les Illes Balears per a l'any 2017.

Fonaments de dret

Per tot això, d’acord amb l’article 43.b de 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, fent ús de les atribucions que tenc conferides,  dict la següent

RESOLUCIÓ

1.  Modificar el punt 1.2b. de la Resolució de la presidenta de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 31 de gener de 2017, publicada en el BOIB
núm. 17, per la que es varen convocar subvencions per donar suport a la projecció exterior de l'edició i promoció de la literatura, el
pensament, el còmic i la il·lustració a les Illes Balears per a l'any 2017.

Així, en aquest apartat

S'HA D'AFEGIR

«- Traduccions al català d'obres escrites originàriament en altres idiomes publicades per editorials de les Illes Balears».

2. Modificar el punt 4.3 de la Resolució de la presidenta de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 31 de gener de 2017, publicada en el BOIB núm.
17,  per la que es varen convocar subvencions per donar suport a la projecció exterior de l'edició i promoció de la literatura, el pensament, el
còmic i la il·lustració a les Illes Balears per a l'any 2017.

Així,

ALLÀ ON DIU:

«a) Projecció exterior del projecte (de 0 a 3 punts)

Per a l’edició d’una traducció:

— Tiratge de més de 1.000 exemplars: 2 punts

— Tiratge d’entre 500 i 1.000 exemplars: 1 punt

— Si és una edició digital: 1,5 punts

— Acompanyat d’un projecte de promoció amb la presència de l’autor o un expert
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en la seva obra: 1 punt

— Acompanyat d’un projecte de promoció: 0,5 punts

Per a l’edició d’un original:

— Tiratge de més de 1.000 exemplars: 2 punts

— Si hi ha distribució internacional: 2 punts

— Tiratge d’entre 500 i 1.000 exemplars: 1 punt

— Si és una edició digital: 1 punt

— Si hi ha distribució nacional: 1 punt

— Acompanyat d’un projecte de promoció amb la presència de l’autor o un expert

en la seva obra: 0,5 punts

Per a un projecte de promoció:

— Si hi ha campanya publicitària a ràdio i televisió: 2 punts

— Si s’organitza una gira (dues o més presentacions) amb l’autor o un expert en la

seva obra: 2 punts

— Si s’organitzen tallers o altre tipus d'activitat al voltant de l'obra o l'autor: 1 punt

— Si hi ha campanya publicitària a mitjans escrits: 1 punt

— Si s’organitza una presentació amb l’autor o un expert en la seva obra: 1 punt

— Si es publica material promocional: 0,5 punts

Per a assistència a una fira:

— Si és una fira o esdeveniment professional al qual assisteix l’IEB: 2 punts

— Si és una fira o esdeveniment professional de caire internacional: 1,5 punts

— Si és una fira o esdeveniment professional de caire nacional: 1 punt

— Si és fan altres activitats: 1 punt

b) Valoració de la trajectòria de l’espai que acull l’activitat o l’editorial que publica el llibre (de 0 a 3 punts):

Per a un espai:

— Si és una fira o esdeveniment professional al qual assisteix l’IEB: 2 punts

— Si és una fira o esdeveniment professional de caire internacional: 1,5 punts

— Si és una fira o esdeveniment professional de caire nacional: 1 punt

— Si té una programació estable: 0,5 punts

— Si ha col·laborat amb l’IEB: 0,5 punts

Per a una editorial:

— Si es projecta internacionalment: 2 punts
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— Si té una estructura empresarial: 1 punt

— Si assisteix a fires: 1 punt

— Si té un catàleg amb més de 75 títols: 0,5 punts

c) Valoració de la trajectòria professional de l’autor (de 0 a 3 punts):

— Per haver realitzat altres projectes internacionals (fora de les illes i el territori

espanyol): 2 punts

— Si és un autor clàssic amb una obra encara vigent: 2 punts

— Per haver publicat més de 10 llibres: 1 punt

— Per haver publicat entre 5 o 10 llibres: 0,5 punts

— Per haver realitzat altres projectes a l’exterior (inclou altres illes i el territori

espanyol): 0,5 punts

d) Presentació documental del projecte (de 0 a 1 punt)

— Qualitat baixa: 0 punts

— Qualitat mitjana: 0,5 punts

— Qualitat excel·lent: 1 punt

Puntuació total: 10 punts»

HA DE DIR:

«a) Projecció exterior del projecte (de 0 a 3 punts)

Per a l’edició d’una traducció:

— Tiratge de més de 1.000 exemplars: 2 punts

— Tiratge d’entre 500 i 1.000 exemplars:  1 punt

— Si és una edició digital: 0,5 punts

— Acompanyat d’un projecte de promoció: 0,5 punts

Per a l’edició d’un original:

— Tiratge de més de 1.000 exemplars: 2 punts

— Si hi ha distribució internacional: 2 punts

— Tiratge d’entre 500 i 1.000 exemplars: 1 punt

— Si és una edició digital: 1 punt

— Si hi ha distribució nacional: 1 punt

— Acompanyat d’un projecte de promoció: 0,5 punts

Per a un projecte de promoció:

— Si hi ha campanya publicitària a ràdio i televisió: 2 punts
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— Si s’organitza una gira (dues o més presentacions) amb l’autor o un expert en la

seva obra: 2 punts

— Si s’organitzen tallers o altre tipus d'activitat al voltant de l'obra o l'autor: 1 punt

— Si hi ha campanya publicitària a mitjans escrits: 1 punt

— Si s’organitza una presentació amb l’autor o un expert en la seva obra: 1 punt

— Si es publica material promocional: 0,5 punts

Per a assistència a una fira:

— Si és una fira o esdeveniment professional al qual assisteix l’IEB: 2 punts

— Si és una fira o esdeveniment professional de caire internacional: 1 punt

— Si és una fira o esdeveniment professional de caire nacional: 0,5 punts

— Si és fan altres activitats: 0,5 punts

b) Valoració de la trajectòria de l’espai que acull l’activitat o l’editorial que publica el llibre

(de 0 a 2 punts):

Per a un espai:

— Si és una fira o esdeveniment professional al qual assisteix l’IEB: 2 punts

— Si és una fira o esdeveniment professional de caire internacional: 1 punt

— Si és una fira o esdeveniment professional de caire nacional: 0,5 punts

— Si té una programació estable: 0,5 punts

Per a una editorial:

— Si es projecta internacionalment: 2 punts

— Si té una estructura empresarial: 0,5 punts

— Si assisteix a fires: 0,5 punts

— Si té un catàleg amb més de 75 títols: 0,5 punts

c) Valoració de la trajectòria professional de l’autor (de 0 a 2 punts):

— Per haver realitzat altres projectes internacionals (fora de les illes i el territori

espanyol): 1 punt

— Si és un autor clàssic amb una obra encara vigent: 1 punt

— Per haver publicat més de 10 llibres: 0,5 punts

— Per haver realitzat projectes a altres illes o al territori espanyol: 0,5 punts

d) Si és un original escrit en català, la traducció d'un original escrit en català o la traducció al català d'un text escrit
originàriament en qualsevol altre idioma: 2 punts

e) Presentació documental del projecte (de 0 a 1 punt)

— Qualitat baixa: 0 punts
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— Qualitat mitjana: 0,5 punts

— Qualitat excel·lent: 1 punt

Puntuació total: 10 punts».

3.  Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució pot interposar-se un recurs de reposició davant el mateix òrgan que la dicta en el termini d’un mes comptador des
de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb el que estableix l’article 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Palma, 14 de juny de 2017

La presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics
Francesca Tur Riera
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