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REGIDORIA DE CULTURA I BENESTAR SOCIAL 

Departament de Cultura 

 

Proposta de resolució provisional relativa a la Convocatòria Pública de subvencions de 2022 
per a Línia 2.3.2, de suport a la producció d’obres audiovisuals que apostin per les temàtiques 
d’interès social i cultural per a la ciutadania de Palma de projectes de 2021, publicades al BOIB 
núm. 47, de 7 d’abril de 2022 
 
BDNS: 619199 
 
Atesos els expedients d’aquesta línia de subvencions, l’informe emès per la instructora 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. 
 
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.  
 
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 les 
despeses declarades a la memòria econòmica presentada (annex V): 
 
- amb un màxim de 2.000 € si l’import de despesa no supera els 5.000 € 
- amb un màxim de 3.000 € si l’import de despesa és de 5.001 a 10.000 € 
- amb un màxim de 5.000 € si l’import de despesa és de 10.001 a 15.000 € 
- amb un màxim de 6.000 € si l’import de despesa supera els 15.000 € 

 
En cap cas se subvencionarà més del 80% de les despeses presentades. 
 

Peticionari Projecte 
Pressupost 
sense IVA 

Total 
valoració 

Import 
subvenció 

Notificació motiu denegació 

MOM WORKS 
Memòries de Puerto 
Rico 67.584,28 

11 + 8,8 = 
19,5 3.584,28   

EL OBRADOR DE LO 
REAL, SL Antologia de l'Atzar 25.800,00 

11,5 + 10 
= 21,5 6.000,00   

CEF ESCUELA DE ARTES 
VISUALES, SL Blue Bloop - Dona 41.735,23 - - 

Exclòs, punt 3 de les Bases, 
queden exclosos els produïts 
per centres de formació 

CEF ESCUELA DE ARTES 
VISUALES, SL La cançó del mariner 66.023,00 - - 

Exclòs, punt 3 de les Bases, 
queden exclosos els produïts 
per centres de formació 

RUBEN GABRIEL 
CAPILLA VIDAL Pinzells i baquetes 835,73 

10,5 + 10 
= 20,5 668,58   
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Palma, 22 de juny de 2022 
 
La instructora, 
 
 
Sílvia Gordiola Llabrés 


