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Convocatòria Pública de la Regidoria de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística, per a l’any 2017, publicada al BOIBnúm. 53, de 4 de maig de 2017, aprovada per la Junta de Govern de 26 d’abril de 2017. BDNS: 344515

Es notifica als interessat la resolució definitiva aprovada per la Junta de Govern de 26 de juliol de 2017 mitjançant la seva publicació al BOIBi al web de l’Ajuntament de Palma.
Els imports corresponents a la concessió d’aquestes subvencions es canegaran a la partida 03.3340048100 Cultura: Subvenció concertació
programes del Pressupost de Despeses de 2017.

Linia 2.3 Festivals de Còmic

CLUSTER DE COMIC I NOUS
MEDIA DE MALLORCA

Festival Còmic Nostrum 10.000,00 10.000,00

Linia 2.4 Festivals de cinema

10 EVOLUTION FlLM FESTIVAL International Film Festival 25.000,00 35,5 Denegada Només es subvenciona el projecte que
obté major puntuació

] 10 COMUNIDAD FlLMl'N, SL Atlàntida Film Fest 25.000,00 40 25.000,00

Linia 2.7 Projecte d’intervenciód'art urbà als quioscs municipals dela Rambla

PABLO AMORMENDEZ FLOR-ISTA 15.000,00 Denegada No ha assolit el mínim de punts
establert a les bases
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77 NAT PROJECTES SERVEIS FLUXOS. Projecte l4.780,00 3
CULTURALS I AMBIENTALS SL intervenció Art Urbà Rambla

u. l4.780,00

Línia 2.6 Projecte de Producciód'arts escèniques en residènciaal Teatre MunicipalX. Forteza

ART VOCAL ENSEM'BLE COSI FAN TUTTE Denegada L'obra ja està estrenada, incompleix el
compromís d'estrena d'obra

67 ASSOCIACIOUNAIUNA GALEJAR 10.000,00 38 10.000,00

68 GASPARMOREY KLAPSING MlRAMlRO (TITOL 10.000,00 32 Denegada Només es subvenciona el projecte quePROVISONAL) ohte'major puntuació

Els criteris seguits per a l’avaluació dels projectes són els detallats al punt 4 de les Bases de la Convocatòria.

De conformitat amb el previst a l’art. 42 de l’Ordenança municipal general reguladora de la concessió de subvencions, els beneficiaris tenen
l’obligació de justificar davant l’òrgan concedint l’aplicació dels fons percebuts a la finalitat que va servir de fonament ala concessió de la subvenció,en la formai en els terminis establerts al punt 16 de les Bases reguladores (Annex I), prèviament a la percepció de la subvenció.

Són d’aplicació integrament els articles 60 i següents de l’Ordenança municipal general reguladora de la concessió de subvencions en quant alprocediment sancionador.

Contra aquest acte administratiu, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat,d’acord amb l’article 123 de la Llei 39/2015, d’l d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. El termini perinterposar-lo és d’un mes comptat des de l’endemà de rebre la present notificació. En aquest cas no es podrà interposar recurs contenciósadministratiu fins que no s’hagi resolt el de reposició. El recurs de reposició potestatiu s'haurà de presentar al Registre General d’aquest Ajuntament,
0 a les dependències a que es refereix l’article 164 de la Llei 39/2015, d’l d’octubre, abans esmentada, i s’entendrà desestimat quan no s’hagi resolt inotificat la resolució, en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la seva interposició, i en aquest cas quedarà expedita la via contenciosa
administrativa.
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Si no s’utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, d’acord amb l’article 123 abansesmentat i el que disposa la Llei 29/1998, de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu
0 la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, segons les competències determinades pels articles 8 i 10 de la Llei 29/1998,en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de rebre aquesta notificació, tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que esconsideri convenient.

Palma, 3 d’agost de 2017

La cap del epartament
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Prèviament a la erce ció de la subvenció l’entitat beneficiària haurà d’haver resenmt la se üent documentació, juntament amb la instància subscrita perla persona beneficiària en què se sollicita el pagament de la subvenció.

16. Regles generals sobre com la persona beneficiària ha de justificar el compliment de la finalitat per a la qual es concedeix la subvenció i
l’aplicació del fons percebut

Són d’aplicació les regles generals previstes als art. 42 i següents de l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions, sobre lajustificació del compliment de la finalitat per a la qual es concedeix la subvenció i l’aplicació dels fons percebuts, com també el que estableixen lesBases d’execució del Pressupost vigent i la legislació autonòmica.

16.1. Justificació de la subvenció per a les entitats subvencionades a la línia 1:

En el marc de l’article 39.7 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, aquestes ajudes esjustifiquen pel fet de complir els requisits necessaris per a beneficiar-se’n,

162. Justificacióde la subvenció per a les entitats que s’han adherit a les altres línies, les quals han de presentar la següent documentació:
- Memòria explicativa de l’activitat subvencionada, que ha de contenir tota la informació detallada per a relacionar les activitats esmentades ambel projecte presentat i per a interpretar els comprovants de despesa i la seva imputació al projecte subvencionat. S’hi ha d’adjuntar el detall deles accions publicitàries, d’acord amb el que estableixen aquestes bases al punt 18. Juntament amb aquesta memòria s’ha de presentar l’annexIV, de declaració responsable sobre la realització del projecte subvencionat i del seu pressupost.

- Memòria econòmica, relació dels justificants imputats, conformada mitjançant una llista numerada, ordenada sistemàticament i detallada de
tots els documents justificatius de les despeses realitzades, amb identificació del creditor i del document, el concepte, l’import i la data de
pagament, d’acord amb la subvenció concedida. S’ha de justificar l’import total pressupostat que sen/eixí de base per a concedir la subvenció.
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— Documentació justificativa de les despeses realitzades, amb factures o rebuts originals o fotocòpies acarades numerades segons el puntanterior, que acreditin que la inversió s’ha realitzat i s’ha destinat als fins per als quals s’ha concedit la subvenció. No es tindran en comptefactures relatives a dietes (menjars, dinars, sopars...), alimentació, carburants o similars, exceptuant les despeses de transport i estada derivadesde la invitació a persones necessàries per a dur a terme l’activitat.

En qualsevol cas, les factures han de tenir com a mínim el següent contingut:

- número i, si escau, sèrie
- data d’expedició
- nom i llinatges i raó o denominació social completa, tant de qui emet la factura com del destinatari
- número d’identificació fiscal, tant de qui emet la factura com del destinatari
— descripció i concepte facturat, d’acord amb l’objecte i el termini de la subvenció
- base imposable
- tipus impositiu d’IVA
- quota tributària
» total de la factura
- si l’operació està exempta de tributació per IVA, una referència a la disposició legal corresponent, amb indicació que l’operació n’està

exempta

- Documents acreditatius dels pagaments als creditors El pagament s’ha d’acreditar mitjançant deute bancari, “he rebut” degudament signat o unaltre document que acrediti que s’han pagat les factures presentades

- Declaració d’altres ingressos () subvencions públiques que hagin finançat l’activitat subvencionada, amb indicació de l’import i la procedència,

- Certificat vigent expedit per l’Agència Tributària que acrediti que l’entitat en qüestió està al corrent de les seves obligacions tributàries.

— Certificat vigent d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

Aquesta documentació justificativa s’ha de presentar en el termini d’un mes des de la data fixada per a l’acabament de l’activitat subvencionada. En
qualsevol cas, la justificació ha de presentar-se abans de l’1 de novembre de 2017.
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