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REGIDORIA DE CULTURA I BENESTAR SOCIAL 

Departament de Cultura 

 

Proposta de resolució provisional relativa a la Convocatòria Pública de subvencions per a 
línia 2.9 espais de creació per a l’any 2020, publicades al BOIB núm. 122, d’11 de juliol de 
2020, BDNS: 515046 
 
Atès l’expedient d’aquesta línia de subvencions, l’informe emès per l’instructor sobre la 
documentació presentada i el compliment dels requisits exigits a les Bases, i l’informe de la 
Comissió Avaluadora, es notifica als interessats la proposta de resolució provisional mitjançant la 
seva publicació al web de l’Ajuntament de Palma. 
 
Les entitats o les persones que figuren a la proposta de resolució tenen un període de 10 dies hàbils, 
comptat des de l’endemà d’aquesta publicació, per a formular-hi al·legacions. El fet que les 
persones interessades no al·leguin res en el tràmit d’audiència suposarà que hi estan conformes i la 
proposta de resolució formulada tendrà el caràcter de definitiva.  
 
La dotació de la línia és de 18.000 €. Els projectes es subvencionaran d’acord al barem establert al 
punt 3 de les bases i que hagin assolit el mínim establert: 
 

- amb un màxim de 3.000 euros si el pressupost és inferior a 10.000 euros  
- amb un màxim de 5.000 euros si el pressupost és de 10.001 a 15.000 euros 
- amb un màxim de 6.000 euros si el pressupost supera els 15.000 euros. 
 

Peticionari Projecte Total 
Valoració 

Pressupost Import 
subvenció 

Notificació 
motiu 
denegació 

Casa Planas Impuls a la creació 2020 16+10=26 18.000,00 6.000,00   

6A Obra Gràfica, SL La importància d'acompanyar 
el creador: Taller 6A 

11+7,5=18,5 10.123,00 5.000,00   

Estudi Zero Teatre, 
SCL 

Teatre Sans Espai de Creació 
2020 

11,5+9=20,5 18.000,00 6.000,00   

Swing Tap Mallorca 
Associació Cultural 

        No presenta 
cap projecte 

 
L’entitat Swing Tap Mallorca Associació Cultural queda exclosa perquè no presenta el projecte, 
que com s’indica en el punt 6 de les Bases: la manca d’aquest projecte explicatiu i detallat no és 
esmenable. 
 
Palma, 28 d’octubre de 2020 
 
L’instructor 
 
Damià Sans Tous 
Cap del Departament de Cultura 


