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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, suport a la producció i a l’activitat de dinamització cultural de la ciutat de projectes 
de 2021, publicades al BOIB núm. 55, de 24 d’abril de 2022 
 
BDNS: 622164 
 
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 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.  
 
Se subvencionaran els projectes que han assolit la puntuació mínima establerta (criteris generals 9 
punts, criteris específics 6 punts), 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 despeses no supera els 5.000 € 
- amb un màxim de 3.000 € si l’import de despeses és de 5.001 a 10.000 € 
- amb un màxim de 5.000 € si l’import de despeses és de 10.001 a 15.000 € 
- amb un màxim de 6.000 € si l’import de despeses 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 

ASOCIACION PARA LA 
SALUD MENTAL GIRA-SOL Cinema rodat      30.683,52 €  - - Exclòs (1) 

FONA ARTISTS, SL Sons de nit 2021-Fonart    114.339,20 €  
12,5 + 7 = 

19,5 6.000,00   

ALTERNATILLA ASSOCIACIÓ 
CULTURAL 

V festival alternatilla jazz in 
Mallorca    110.232,78 €  

10,5 + 6 = 
16,5 5.702,51   

ANTONIO SERVERA, SL 
Difusió i dinamització de la 
cultura cinematogràfica      53.236,69 €  - - Exclòs (2) 

ASSOCIACIÓ MECAL Projecte Mecal Palma 2021      58.256,28 €  
11,5 + 8 

=19,5 6.000,00   

TIL TEATRE ELASTIC NOU, SL 
Teresetes a les barriades, 
teresetes socials i teresetes 36.613,06 € 

13 + 7 = 
20 6.000,00   
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ASSOCIACIÓ INSTITUCIÓ 
FRANCESC DE BORJA MOLL 

Literanit 2021, Un món per 
cuidar, una vida per llegir      28.591,80 €  

11,5 + 7 = 
18,5 6.000,00   

UN POC SI TEATRE 
Obrint les portes de la 
creació teatral      11.366,60 €  

12 + 7 = 
19 3.657,29   

MEDIADAVID PRODUCCIONS 
& MANAGEMENT SLU 

Festival ContrastMallorca 
2021 27.874,94 € 11,5 + 5 - Exclòs (3) 

 
(1) Asociación para la salud mental Gira-Sol no ha arribat al mínim requerit als criteris generals 

(la informació sobre el projecte és insuficient) i no s’han valorat els criteris específics. 
 

(2) Antonio Servera, SL, el projecte no s’adequa a la definició de projecte cultural com a propi. 
Son col·laboracions amb altres. 

 
(3) Mediavid Produccions & Management SLU no ha arribat al mínim requerit als criteris 

específics. 
 
 
Palma, 22 de setembre de  2022 
 


