
Resolució definitiva relativa a les sol·licituds de subvenció de la Convocatòria 
Pública de la Regidoria de Cultura i Esports, relatives a Cultura, per a l’any 2015, 
publicades al BOIB núm. 76, de 21 de maig de 2015 

Mitjançant Acord de Junta de Govern, de dia 18 de novembre de 2015, de conformitat 
amb les Bases reguladores de subvencions de la Regidoria de Cultura i Esports per a 
l’any 2015, s’aprovà:  
 
1. Concedir una subvenció a: 
 
- amb càrrec al Pressupost de Despeses de 2015 

Peticionari CIF/NIF Descripció subvenció Import 
subvenció  

Cluster Audiovisual de les 
Illes Balears 

G57601908 Encuentros sobre Mecenazgo en 
Industrias Culturales y Creativas 

2.500,00 

Associació d'Artistes Visuals 
de les Illes Balears (AAVIB) 

G07784333 Frau Jove (projecte cultural) 4.000,00 

Associació Xarxa Cinema G57760779 Cine Ciutat 4.500,00 

 

Aquestes entitats, en cas d’acceptar la subvenció, han de presentar la documentació 
justificativa abans de dia 5 de desembre de 2015. 

- amb càrrec al Pressupost de Despeses de 2016 

Peticionari CIF/NIF Descripció subvenció Import 
subvenció  

Escola de Música i Danses 
de Mallorca 

G07894728 Projecte d'activitats curs 2015-
2016 

6.000,00 

Documenta Balear SL B07242621 Edició en paper de l'obra La 
cuina de Ramon Llull 

1.296,25 

Documenta Balear SL B07242621 Edició en paper de l'obra Ramon 
Llull: Passió i reflexió 

1.555,50 

S.M.I. Santa Cecilia de Son 
Rapinya 

G07730443 Projecte Banda de Música 6.000,00 

Associació Acadèmia 1830 G57766032 Temporada concerts 2014/2015 1.500,00 

Sociedad Cultural, Musical 
y Recreativa s'Almudaina 

G07148877 Projecte Banda de Música 6.000,00 

Fundació Amics del 
Patrimoni 

G57088197 Projecte Instal·lació Llit Mare de 
Déu d'Agost 

1.555,50 

Proyectos de Mercado 
Millenium SL 

B07990005 Projecte Descobreix Ciutat 1.659,20 

Cinética Produccions SL B57517070 Jocs coreogràfics (documental) 1.553,78 



Cinética Produccions SL B57517070 De Tot Cor (documental) 1.792,83 

Cinetica Produccions SL B57517070 Balears-Argelia, Un viatge 
d'anada i Tornada (documental) 

1.434,24 

Finis Africae (Tracalics SL) B57690224 La Rosa dels Vents (llibre) 1.451,80 

Associació per a la 
revitalització dels centres 
antics (ARCA) 

G07444938 El patrimoni cultural de Palma 
fora murada 

1.762,90 

Festival Musica Mallorca N0049569G Festival Musica Mallorca 1.494,00 

Institut d'Estudis Ecològics 
(INESE) 

G07212442 Jornada de debat: El patrimoni 
intangible del Recinte Antic de 
Palma 

1.040,00 

Unió Musical Sa Nostra 
Terra 

G07709801 Banda de música i formació de 
músics 

6.000,00 

Luis Ortas Pau 34069152B Palma 1980 (curtmetratge ficció) 1.494,00 

Sociedad Española de 
Radiodifusión SL 

B28016970 20N, 1975-2015, un recorrido de 
cuatro decadas en democracia por 
Palma y la Sociedad Española 

1.374,48 

Pecan Pie Música i Cultura G57473019 IV Edició del Summer Pie 
Festival (festival de folk rock i 
música ind) 

2.031,84 

Leandro de Gabriel Bernal 
(Flashback Ediciones) 

70875472Y Publicació llibre fotografies 
antigues sobre el Terreno (Palma) 

1.244,40 

Associació Música i Joves G07605140 20è Festival de música clàssica 
d'Hivern 

1.553,76 

Obra Cultural Balear G07070196 Ramon Llull, pare de la Llengua 
catalana i l'Arxiduc Lluís 
Salvador (cicle d'activitats) 

1.970,30 

Agrupació Musical del 
Camp Redó 

G57018376 Agrupació musical de Camp 
Redó 

4.800,00 

 

Aquestes entitats, en cas d’acceptar la subvenció, han de presentar la documentació 
justificativa abans de dia 1 de febrer de 2016. 

Segons el que estableix l’article 32 de l’Ordenança municipal general reguladora de la 
concessió de subvencions, el beneficiaris disposen del termini de 10 dies des de 
l’endemà d’aquesta publicació per a comunicar a l’administració l’acceptació de la 
proposta de subvenció, en cas de no fer-ho es dona per feta l’acceptació.  

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 
a la concessió de la subvenció, en la forma i en els terminis establerts al punt 15 de les 
Bases reguladores (Annex I), prèviament a la percepció de la subvenció. 



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

2. Denegar les següents peticions de subvenció, en base als motius que figuren a l’acta 
de la Comissió Avaluadora i que se’ls ha comunicat a la fase d’al·legacions: 

Peticionari CIF/NIF Descripció subvenció Motiu denegació 

Gabriel Morell 
Capó 

43147765H Producció pel·lícula 
Turbulencia Zombi 

No ha assolit el mínim de 10 
punts 

Gabriel Morell 
Capó 

43147765H Producció pel·lícula 
Turbulencia Zombi 

No es considera que el 
projecte s’adeqüi a la línia 4, 
tot i que l’acció de la 
producció es du a terme a 
Sant Jordi, no potencia Palma 
com a destí cultural 

Mosaic 
Producciones 
Audiovisuales, 
SLU 

B57550535 Documental Vida 
Divina 

No ha assolit el mínim de 10 
punts 

Mosaic 
Producciones 
Audiovisuales, 
SLU 

B57550535 Documental Profe! No ha assolit el mínim de 10 
punts 

Fundació Amics 
del Patrimoni 

G57088197 Projecte Llit de la Mare 
de Déu d'Agost, llibre 

El punt 3, Línia 4, de les 
Bases no contempla l'edició 
de llibres 

Es Far Cultural G57860645 Cursos i tallers 
audiovisuals 2015/2016 

No ha assolit el mínim de 10 
punts 

Art Vocal 
Ensemble 

G57904021 Crear produccions amb 
un nexe comú: 
l'element vocal 

No ha presentat la 
documentació requerida 

Associació Amics 
dels Molins de 
Mallorca 

G07079692 Anàlisi i diagnòstic 
estat actual molins Pla 
Sant Jordi i Son Ferriol 

Punt 10 Bases, no es subv. 
Proj. Investigació 

Institut d'Estudis 
Ecològics (INESE) 

G07212442 III Jornades de Cant 
Coral: Nostàlgies del 
cant i la música a la 
Palma del segle XX 

No ha assolit el mínim de 10 
punts 

Centro de Estudios 
Fotográficos de 
Ciutat SL 

B07613581 Certamen de guiones de 
cortometrajes 

El punt 3, Línia 4, de les 
Bases no contempla la 
producció de curtmetratges. 

Centro de Estudios 
Fotográficos de 
Ciutat SL 

B07613581 Los Intrusos 
(curtmetratge) 

No ha assolit el mínim de 10 
punts 

Leitmotiv CB B57207763 Esser (producció 
audiovisual de caràcter 
cultural) 

No ha assolit el mínim de 10 
punts 



Res de Res en 
blanc SL 

B57057853 Coproducció de 
l'Espectacle Fuga 

Aquesta línia no contempla la 
coproducció d’espectacles. 

Federació de 
persones sordes de 
les Illes Balears 

G57382517 Curs de curtmetratges 
amb mòbil 

No ha assolit el mínim de 10 
punts 

Joan Bover Raurell 33952850C Presoners de Cabrera 
(documental) 

No ha assolit el mínim de 10 
punts 

Joan Bover Raurell 33952850C L'home que va detenir 
John Lennon 
(documental) 

No ha assolit el mínim de 10 
punts 

 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs 
de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada, conformement al que disposa 
l’article 116 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, segons la redacció que 
li dóna la Llei 4/99, de 13 de gener. El termini per a interposar-lo és d’un mes comptat 
des de l’endemà de rebre la present notificació. En aquest cas no es pot interposar 
recurs contenciós administratiu fins que s’hagi resolt el de reposició. 
 
El recurs de reposició potestatiu s’ha de presentar al Registre General d’aquest 
Ajuntament, a qualsevol de les oficines d’atenció a la ciutadania (OAC), o a les 
dependències a què es refereix l’article 38.4 de la Llei 30/92, esmentada abans, i es 
considerarà desestimat quan no s’hagi resolt i notificat la resolució en el termini d’un 
mes a comptar des de l’endemà de la seva interposició. En aquest cas queda expedita la 
via contenciosa administrativa. 
 
Si no s’utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament recurs 
contenciós administratiu, d’acord amb l’article 116 de la Llei 30/92 esmentada, i els 
articles 45 i següents de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu o la Sala 
Contenciosa Administrativa del TSJ, 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 la present notificació. Això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció 
que es consideri pertinent. 
 
Palma, 19 de novembre de 2015 
 
L’instructor 
 
 
 
 
Damià Sans Tous 
Cap del Servei de Cultura 



ANNEX I 

Prèviament a la percepció de la subvenció, l’entitat beneficiària haurà d’haver presentat 
la següent documentació, juntament amb la instància subscrita per la persona 
beneficiària en què se sol·licita el pagament de la subvenció: 

(art. 15 de les Bases reguladores: 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 la justificació del compliment 
de la finalitat per a la qual es concedeix la subvenció i l’aplicació dels fons percebuts, 
com també el que estableixen les Bases d’execució del Pressupost vigent i la legislació 
autonòmica. 
 
Per a justificar la subvenció s’ha de presentar la següent documentació: 
 

- Memòria explicativa de l’activitat subvencionada, que contindrà tota la 
informació detallada per relacionar les activitats esmentades amb el projecte 
presentat i per interpretar els comprovants de despesa i la seva imputació al 
projecte subvencionat. S’hi ha d’adjuntar el detall de les accions publicitàries 
dutes a terme (cartells, tríptics, falques de ràdio, etc.) on hi consti la 
col·laboració de l’Ajuntament de Palma.  

 
- 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’haurà de justificar l’import total pressupostat que 
serveixi de base per a la concessió de la subvenció. 

 
- Documentació justificativa de les despeses realitzades, amb aportació de 

factures o rebuts originals o fotocòpies acarades numerades segons el punt 
anterior, 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 compte factures relatives a 
dietes (menjars, dinars, sopars...), alimentació, carburants o similars, exceptuant 
les despeses de transport i estada derivades de la invitació a persones 
necessàries per a la realització de l’activitat.  
 
En tot cas les factures han de tenir com a mínim el següent contingut: 
 
- número i sèrie, si s’escau 
- 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 
- 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 està exempta 
 

- Declaració d’altres ingressos o 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. 

 


