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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, suport a la producció i a l’activitat de dinamització cultural de la ciutat per a l’any 
2020, publicades al BOIB núm. 122, d’11 de juliol de 2020 
 
Aquesta Línia es divideix en les següents convocatòries i categories: 
 
a) BDNS: 515045 
2.3.2 Producció d’obres audiovisuals que apostin per les temàtiques d’interès social i cultural per a 
la ciutadania de Palma 
 
b) BDNS: 515047 
2.2. Projectes de l’àmbit de les arts escèniques 
2.3.1. Projectes en l’àmbit del cinema i l’audiovisual 
2.4. Projectes en l’àmbit de la música 
2.8. Iniciatives de promoció de la lectura 
 
La Comissió Avaluadora, atesos els informes emesos per l’instructor i a la revisió dels projectes 
presentats va detectar que la divisió de la línia 2.3 en dues sublínies havia generat una certa 
confusió a l’hora de presentar la sol·licitud, per la qual cosa la Comissió acordà admetre i 
redistribuir els projectes presentats entre les dues sublínies, sempre i quan s’ajustassin a l’objecte de 
la convocatòria: 
 
2.3. Cinema i audiovisuals 
 
2.3.1 Projectes en l’àmbit del cinema i l’audiovisual, festivals de cinema, mostres i programacions que 
signifiquin una millora en la programació i oferta de cinema i audiovisual de la ciutat, des dels àmbits 
de l’exhibició, programació estable, singular, diversa i inèdita i/o inexistents en els circuïts més 
comercials.  
 
2.3.2 Producció d’obres audiovisuals que apostin per les temàtiques d’interès social i cultural per a la 
ciutadania de Palma.  
 
Passar a la línia 2.3.2. els projectes presentats a la línia 2.3.1: 

- Sr. Tusquets de Cinètica Produccions SL 
- Cabrera l’infern dels soldats de Napoleó de Audicam Rent SL 
- Nosaltres els vencedors de Pere Salom Caldés, 

 
i passar a la línia 2.3.1 el projecte presentat a la línia 2.3.2: 

- Filmnachte de Casa Planas  
 
Atesos els expedients d’aquesta línia 2 de subvencions, els informes emesos per l’instructor sobre la 
documentació presentada i el compliment dels requisits exigits a les Bases, i les actes de la 
Comissió Avaluadora, es notifica als interessats la proposta de resolució provisional mitjançant la 
seva publicació al web de l’Ajuntament de Palma. 
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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.  
 
2.3.2 Producció d’obres audiovisuals que apostin per les temàtiques d’interès social i cultural 
per a la ciutadania de Palma 
 
La dotació de la línia és de 30.000 €. Se subvencionaran els projectes que han assolit la puntuació 
mínima establerta, per ordre de puntuació fins a exhaurir la partida econòmica de la línia. 
 
La quantia individual de subvenció per projecte serà un import fix, segons el següent barem, sobre el 
pressupost presentat: 
 
- amb un màxim de 2.000 € si el pressupost no supera els 5.000 € 
- amb un màxim de 3.000 € si el pressupost és de 5.001 a 10.000 €  
- amb un màxim de 5.000 € si el pressupost és de 10.001 a 15.000 € 
- amb un màxim de 6.000 € si el pressupost supera els 15.000 € 

 
Aquestes quantitats es reduiran proporcionalment per tal de no subvencionar en cap cas més del 80% 
del pressupost presentat. 
 
En aquesta línia han obtingut subvenció els projectes que han aconseguit 22 punts o més. 
 
Peticionari Projecte Pressupost Total 

valoració 
Import 
subvenció 

Notificació motiu 
denegació 

OFFLINE 
PRODUCCIONES, SL 

Aquesta és la nostra 
guerra - Història del 
Punk a Mallorca 

      Exclòs, ICAA 
fora de termini 

CASA PLANAS Sputnik.sessions       Exclòs, no s'ajusta 
a l'objectiu de la 
Convocatòria 

NOVA TELEVISIÓ, 
S.A. 

Petricor 76.500,00 14+11=25 6.000,00   

LOF PRODUCE, SL De la Soletat 15.400,00 11+9=20     

CARLES BOVER 
MARTÍNEZ 

Destrucció creativa 
d'una ciutat 

15.200,00 13+11=24 6.000,00   

ESPAITEMPS 
COMUNICACIÓ, SL 

Santa Catalina 21.000,00 14+7=21     

SOLWORKS Films, SL Producció "Torretta"       Exclòs. No 
s'ajusta a lobjectiu 
de la línia 

MOM WORKS, SL Documental Dorothea i 
el Myotragus 

12.920,00 13+8=21     
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MOM WORKS, SL Documental la Batlessa 2.200,00 13+8=21     

CEF ESCUELA DE 
ARTES 
AUDIOVISUALES 

Converses de Cinema       Exclòs. no s'ajusta 
a la definició de la 
Línia 2.3 

CEF PRODUCCIONS Els Mals       Exclòs. No 
s'ajusta a la 
definició de la 
línia 

MUTUS MKT SL La Primavera Literaria, 
Mallorca, anys setanta 

      Exclòs, ICAA 
fora de termini 

MEDITERRANEAN 
CREATIVE HUB SL 

A cara o cruz 10.375,00 11+9=20     

MOSAIC 
PRODUCCIONES 
AUDIOVISUALES SL 

Pròximament, últims 
dies 

69.962,00 11+11=22 6.000,00   

CENTRE MUSICAL ES 
GREMI SL 

Programació Estable de 
Música en viu Agost 

      Exclòs, no ha 
presentat el 
projecte 

CINÈTICA 
PRODUCCIONS, SL 

Sr. Tusquets 25.000,00 12+11=23 6.000,00   

AUDICAM RENT, SL Cabrera l'infern dels 
soldats de Napoleó 

      Exclòs, ICAA 
fora de termini 

PERE SALOM 
CALDÈS 

Nosaltres, els 
vencedors 1936-1939 

36.500,00 12+10=22 6.000,00   

 
 
2.2. Projectes de l’àmbit de les arts escèniques 
2.3.1. Projectes en l’àmbit del cinema i l’audiovisual 
2.4. Projectes en l’àmbit de la música 
2.8. Iniciatives de promoció de la lectura 
 
La dotació de la línia és de 52.000 €. Se subvencionaran els projectes que hagin assolit la puntuació 
mínima establerta, per ordre de puntuació fins a exhaurir la partida econòmica de la línia. 
 
La quantia individual de subvenció per projecte serà un import fix, segons el següent barem i sobre 
el pressupost presentat: 
 
- amb un màxim de 2.000 € si el pressupost no supera els 5.000 € 
- amb un màxim de 3.000 € si el pressupost és de 5.001 a 10.000 €  
- amb un màxim de 5.000 € si el pressupost és de 10.001 a 15.000 € 
- amb un màxim de 6.000 € si el pressupost supera els 15.000 € 
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Aquestes quantitats es reduiran proporcionalment per tal de no subvencionar en cap cas més del 80% 
del pressupost presentat. 

 
Les següents entitats han presentat escrit de renúncia a la sol·licitud: 
 

- Cas Músic SC, projecte Saló Beethoven 
- Cas Músic SC, projecte OO.XG Francesc Xavier Gelabert 
- Alternatilla, Alternatilla Jazz In Mallorca.  

 
En aquesta línia han obtingut subvenció els projectes que han aconseguit 21 punts o més. El 
romanent de 4.000 euros s’ha assignat al següent projecte per ordre de puntuació amb 20 punts. 
 
Línia 2.2.      
Peticionari Projecte Pressupost Total 

valoració 
Import 
subvenció 

Notificació motiu 
denegació 

Til Teatre Elàstic Nou, SL Teresetes a les barriades, 
Teresetes Social i Punt 
Teresetes 

105.831,21 17+8=25 6.000,00   

La Mecànica, SCP Les Petites Coses 43.199,00 15+6=21 6.000,00   

Iguana Teatre Edició llibre Mar de 
Fons 

      Exclòs, no s'ajusta 
a la definició de la 
línia 

Jenny Vila Karpe Antígones 2077 39.368,00 15,5+7 = 
22,5 

6.000,00   

Lluis Valenciano Gener Porucs 8.500,00 10,5+4 = 
14,5 

  No aconsegueix el 
mínim requerit per 
criteris 

      
      
Línia 2.3.1      
Peticionari Projecte Pressupost Total 

valoració 
Import 
subvenció 

Notificació motiu 
denegació 

Evolution International Film 
Festival 

9 Evolution Mallorca 
International Film 
Festival 

152.770,00 11+8=19     

Mèdit, associació cultural Out! Mostra de Cinema 
de diversitat Afectiva de 
les Illes Balears 

22.165,70 16+8=24 6.000,00   

Associació Mecal Projecte Mecal Palma 
2020 

46.955,00 17+6=23 6.000,00   

Associació de Productores 
Audiovisuals de les Illes 
Balears (APA) 

Cinema lliure a la 
biblioteca 

12.346,00 12.5+3 = 
15,5  

  No aconsegueix el 
mínim requerit per 
criteris 



 

Secció de Cultura. c/ de l’Almudaina, 7Ar - 07001 Palma. Tel. 971 225900 (ext. 1330) 

www.palmacultura.cat 

 

Associació Xarxa Cinema Cineciutat nins 2020 18.160,00 14+7=21 6.000,00   

Casa Planas Filmnachte 18.500,00 13,5+6 = 
19,5 

    

      
      
Línia 2.4      
Peticionari Projecte Pressupost Total 

valoració 
Import 
subvenció 

Notificació motiu 
denegació 

Mediadavid Produccions & 
Management, SL 

ContrastMallorca 33.590,00 10+6,5 = 
16,5 

    

Mallorcòpera, SL 2n Festival Mallorcòpera  15.522,00 14+4,5 = 
18,5 

  No aconsegueix el 
mínim requerit per 
criteris 

Associació Música i Joves 25è Festival de música 
clàssica d'hivern 

63.455,00 13,5+6,5 
= 20 

4.000,00   

Fonart - Fona Artists, SL Sons de Nit 2020 63.910,95 14,5+8 = 
22,5 

6.000,00   

      
      
Línia 2.8      
Peticionari Projecte Pressupost Total 

valoració 
Import 
subvenció 

Notificació motiu 
denegació 

Editorial Insular, S.L. Edició del llibre: "Ahir 
enterràrem un nin a 
ciutat" de Tomeu 
Canyelles 

      Exclòs, no s'ajusta 
a la definició de la 
línia 

Institucio Francesc de Borja 
Moll  

Literanit 2020 21.000,00 14+7=21 6.000,00   

Associacio El Mirall Jornada I campanya mig 
segle de la generació 
dels 70 a Mallorca 

14.250,00 12,5+7 
=19,5 

    

 
Palma, 2 de desembre de 2020 
 
L’instructor 
 
 
 
 
Damià Sans Tous 
Cap del Departament de Cultura 


