Resolució de la directora de la Fundació Mallorca Turisme per la qual s’aprova la
convocatòria d’un concurs de curtmetratges “Confinats a Mallorca”
#mallorcafilmconfinats
La Mallorca Film Commission, que forma part de la Fundació Mallorca Turisme, impulsa la
promoció de la imatge de Mallorca com a plató cinematogràfic, mitjançant el cinema i altres
mitjans audiovisuals i fomenta la creació d’esdeveniments cinematogràfics a Mallorca.
Entre els principals objectius de la Mallorca Film Commission hi ha el de donar impuls i
desenvolupar la creació i producció audiovisual de Mallorca, com una forma de contribuir
tant a la generació d’un teixit econòmic vinculat a l’activitat del sector audiovisual, com la
projecció de la imatge de Mallorca cap a l’exterior, com a destí turístic, mitjançant la
presencia de localitzacions, patrimoni, tradicions, història, cultura i talent en les obres
audiovisuals.
En aquest sentit, la Mallorca Film Commission està fent feina per reforçar i promoure el
treball dels diferents estaments professionals i empresarials del sector audiovisual a
Mallorca, així com per atreure cap al nostre territori a figures destacades del cinema en
l’àmbit internacional, tant pel rodatge de pel·lícules, com per vincular la seva presència a la
promoció turística de Mallorca.
El sector audiovisual de Mallorca, com molts d’altres sectors, entre ells tots els vinculats al
turisme, com a principal sector d’ingressos de la nostra illa, s’ha vist desgraciadament molt
perjudicat a causa de la pandèmia del coronavirus (COVID-19). La Mallorca Film
Commission, a través de la Fundació Mallorca Turisme, vol convocar el concurs ‘Mallorca
Film Confinats’ de curtmetratges produïts durant el confinament per professionals i
empreses audiovisuals de Mallorca per intentar impulsar el sector audiovisual de l’illa en
aquests moments difícils i encara incerts i perquè servirà per promocionar el turisme de
Mallorca mitjançant la divulgació dels curtmetratges en internet i xarxes socials.
Mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, es va declarar l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Tot i que la disposició
addicional tercera suspèn els terminis per a la tramitació de procediments del sector públic,
també preveu la possibilitat que les entitats del sector públic acordin motivadament la
continuació d’aquells procediments administratius que estiguin referits a situacions
vinculades a l’estat d’alarma, o que siguin indispensables per a la protecció de l’interès
general.
En el mateix sentit, l’article 9.2 del Decret llei 4/2020, de 20 de març, pel qual s’estableixen
mesures urgents en matèria de contractació, convenis, concerts educatius i subvencions,
serveis socials, medi ambient, procediments administratius i pressuposts per fer front a
l’impacte econòmic i social de la COVID-19, preveu la possibilitat d’iniciar, motivadament,
procediments administratius indispensables per a la protecció de l’interès general, fins i tot
durant l’estat d’alarma.
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D’acord amb l’article 44 de la Constitució espanyola, els poders públics han de promoure i
tutelar l’accés a la cultura, a la qual tothom té dret. Segons l’estudi The Economy of Culture
in Europe, elaborat d’any 2006 per la Comissió Europea, la justificació d’una intervenció
pública dins el sector cultural recolza sobre el pensament europeu que la cultura és un bé
indispensable d’interès general. Això fa que els mecanismes i les polítiques culturals
públiques considerin les indústries culturals i creatives com a bé inherent i indispensable per
fomentar la cohesió social i territorial.
La convocatòria de concurs de curtmetratges “Confinats a Mallorca” té el caràcter d’urgent
perquè només té sentit durant l’època de confinament per fomentar la producció d’obres
audiovisuals vinculades a Mallorca, que serviran per promocionar l’illa en les xarxes socials
i en internet i que per tant tindrà una repercussió en la promoció del sector turístic mallorquí
el qual s’ha vist durament colpejat per la pandèmia.
Per tot això, d’acord amb els Estatuts de la Fundació Mallorca Turisme i amb l’autorització
prèvia del Departament de Turisme i Esports del Consell Insular de Mallorca, dict la següent
Resolució
1. Aprovar la Convocatòria del concurs de curtmetratges “Confinats a Mallorca”
#mallorcafilmconfinats, atès l’interès de promocionar Mallorca mitjançant productes
audiovisuals.
2. Publicar l’extracte d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 24 d’abril de 2020
La directora de la Fundació Mallorca Turisme
Lucia Escribano Alés
Convocatòria
1. Objecte i finalitat
La present convocatòria té per objecte tramitar un concurs de curtmetratges durant el
període de confinament i estat d’alarma per tal de promoure la creació audiovisual en
aquests moments i impulsar al sector audiovisual mallorquí que passa per moments difícils.
Les obres audiovisuals han de potenciar d’alguna manera la imatge de Mallorca com a destí
turístic, i una vegada finalitzat el concurs, quedaran a disposició de la Mallorca Film
Commission – Fundació Mallorca Turisme com a material susceptible de ser emprat per a la
promoció de l’illa.
La finalitat és premiar un total de cinc curtmetratges, tots ells vinculats al nombre de Likes a
Instagram, per fomentar la producció audiovisual de Mallorca durant el període de

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME. Plaça de l'Hospital, 4 (2ª planta) 07012 Palma. T 971 21 96 48 / F 971 21 97 88. CIF: G57594558

confinament i estat d’alarma i que alhora ens servirà per fer promoció turística de Mallorca
mitjançant la viralització per Internet i difusió per xarxes socials.
2. Dotació pressupostària i quantia dels premis
Aquests premis tenen una dotació econòmica total de 25.000 € a càrrec de l’aplicació
pressupostària 479 del pressupost de despeses propi de la Fundació Mallorca Turisme. Es
lliuraran:






1r premi: 10.000 €
2n premi: 6.000 €
3r premi: 4.000 €
4t premi: 3.000 €
5è premi: 2.000 €

3. Requisits de participació
Per a optar als premis els candidats han de complir els següents requisits:


Persones físiques o jurídiques amb domicili fiscal, sucursal, delegació o establiment a
Mallorca. S’acreditarà amb el domicili fiscal, DNI/NIF o certificat d’empadronament el
qual serà verificat pel personal de la MFC-FMT abans de la resolució de concessió dels
premis.



Empresa o professional del sector audiovisual. S’acreditarà amb l’escriptura de
constitució de l’empresa o amb el certificat de situació en el cens d’activitats
econòmiques o similar el qual serà verificat pel personal de la MFC-FMT abans de la
resolució de concessió dels premis.



Persones jurídiques o físiques majors d’edat i amb plena capacitat d’obrar que, de forma
individual o col·lectiva, presentin un projecte d'acord amb aquestes bases.



Que presentin la seva sol·licitud de participació.



Que no es trobin incurses en les causes de prohibició establertes en l’article 8 de
l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca.



La persona o empresa guanyadora haurà d’acreditar que està al corrent en el compliment
de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat,
i amb les obligacions tributàries davant del Consell Insular de Mallorca i ens dependents.

4. Requisits dels curtmetratges
Els projectes que es presentin han de complir els requisits següents:


Els curtmetratges han de tenir una durada mínima 30 segons i una durada màxima de 30
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minuts.


Els curtmetratges que s’hi presenten han de ser inèdits i de nova creació, específica per
aquesta convocatòria, tot i que es pot emprar metratge rodat amb anterioritat per a
completar el projecte amb escenes fóra de casa. Les obres o peces no poden estar
penjades en cap altre canal o xarxa social.



El curtmetratge podrà ser registrat en qualsevol sistema de gravació, des d’smartphone a
qualsevol altre sistema professional, obligatòriament en format horitzontal, i s’ha de
presentar en format Mp4, Mpeg4, Xvid o Divx.



Els curtmetratges s’han de rodar a espais privats i respectant les mesures de confinament
de l’estat d’alarma decretat pel Govern d’Espanya. Si abans d’acabar el termini de
presentació de sol·licituds aquestes mesures de confinament s'aixequen o es veuen
suavitzades, es podria rodar a espais públics sempre respectant les indicacions de les
autoritats.



La temàtica és lliure, però el curtmetratge ha de fer referència en algun moment a
Mallorca i emprar imatges que serveixin per a la seva promoció.



El vídeo s’ha d’enviar per WeTransfer a: info@mallorcafilmcommission.net i a
mcovas@mallorcafilmcommission.net dins el termini establert. Els vídeos es penjaran a
IGTV amb el #mallorcafilmconfinats, una vegada s’hagi acabat el termini de presentació
de les candidatures.



Per tant, cada sol·licitud ha de presentar:
o

El curtmetratge, d’un màxim de 30 minuts, en format Mp4, Mpeg4, Xvid o Divx,
a través de WeTransfer

o

Títol del curtmetratge del projecte.

o

Nom de la productora o professional amb DNI o CIF i nom d’usuari a
@Instagram.

o

Cartell del curtmetratge amb títol, direcció, producció, intèrprets a més d’alguna
imatge o il·lustració.

5. Termini i lloc de presentació de sol·licituds
El termini de presentació dels curtmetratges, documentació complementaria i informació
requerida serà de 15 dies hàbils comptats des de la finalització de l’estat d’alarma.
Les sol·licituds s’hauran de registrar a través de la Seu electrònica de la Fundació Mallorca
Turisme (https://fundaciomallorcaturisme.sedelectronica.es/info.0).
A més, els sol·licitants hauran de fer arribar tot el que especifica el punt anterior.
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6. Formalització de les sol·licituds i documentació
Els annexos s’hauran de pujar a la seu electrònica una vegada compliments i firmats.
Les sol·licituds no seran completes fins que el vídeo del curtmetratge no estigui penjat a
Instagram per part de la Mallorca Film Commission. El vídeo només es penjarà una vegada
estigui rebuda tota la documentació citada al punt anterior.
7. Instrucció i resolució del procediment
La instrucció del procediment administratiu d’aquesta convocatòria correspon al servei
jurídic de la Fundació Mallorca Turisme, que realitzarà d’ofici totes les actuacions
necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades, en virtut de les
quals, s’ha de resoldre la convocatòria.
Si la sol·licitud o la documentació presentada no reuneixen els requisits o no l’acompanyen
els documents preceptius, la directora de la Fundació Mallorca Turisme requerirà als
interessats que rectifiquin o millorin la documentació presentada en un termini màxim i
improrrogable de deu dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de rebre el requeriment
d’esmena de la sol·licitud.
Si la persona o entitat interessada no fa la rectificació reclamada o no presenta la
documentació requerida, s’entendrà que ha desistit de la petició de conformitat amb el que
s’estableix en l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
La directora de la Fundació Mallorca Turisme, davant el resultat del còmput dels likes,
dictarà la corresponent resolució de concessió, que especificarà nom, cognom i DNI/NIF
dels guanyadors i els imports econòmics dels premis. La resolució de la concessió dels
premis es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
El termini màxim per resoldre el procediment i notificar-ho és de sis mesos des del dia de
publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. L’òrgan
competent per resoldre aquesta convocatòria és la directora de la Fundació Mallorca
Turisme.
8. Criteris de valoració de les sol·licituds
Els premis s’atorgaran directament mesurant el nombre total de likes a Instagram.
Per tal d’obtenir més likes, els participats poden fer la difusió que considerin de les seves
obres (a través d’stories, d’IG, compartint l’enllaç de la peça a través de xarxes socials, etc.).
El personal de la MFC-FMT verificarà, una vegada acabat el termini, que les cinc primeres
obres compleixen tots els requisits de la convocatòria. Si alguna no complís els requisits,
seria la següent obra millor valorada la que rebria el premi corresponent i així,
successivament.
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9. Abonament dels premis
Els premis s’adjudicaran als cinc curtmetratges que tenguin més likes a Instagram en data de
30 dies hàbils després que acabi l’estat d’alarma a les 14.00 h.
La Fundació Mallorca Turisme tramitarà el pagament dels imports dels premis mitjançant
transferència bancària.
Tots els premis seran objecte de la retenció fiscal que procedeixi.
10. Obligacions de la persona beneficiària
Presentar la sol·licitud implicarà la plena acceptació del que estableixen aquestes bases i les
que disposen els articles 9 i 15 de l’Ordenança general de subvencions sobre les obligacions
dels beneficiaris i sobre la difusió de la subvenció concedida a aquests, a més de la resta de
normativa aplicable (art. 14 de la Llei 38/2003 general de subvencions), així com
l’ajustament als procediments legals que regeixen per a les justificacions de l’ús dels fons
públics rebuts.
A qualsevol publicació on es faci l’ús del material procedent del projecte premiat es farà
constar l’atorgament del premi per part de la Fundació Mallorca Turisme - Mallorca Film
Commission.
L’incompliment, la inexactitud, l’omissió o el falsejament de les obligacions establertes en
aquesta convocatòria, donarà lloc a la pèrdua dels beneficis dels premis atorgats sense
perjudici d’altres responsabilitats, a més del reintegrament regulat en els articles 56 i 57 de
l’Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca.
La Fundació Mallorca Turisme i la Mallorca Film Commission tindran els drets de
reproducció, distribució i comunicació pública del projecte premiat per un període màxim de
tres anys, a comptar des del dia del lliurament del premi d’acord amb la legislació vigent i
s’obliga a respectar els drets morals de la persona o persones autores del treball en qualsevol
ús que en faci, d’acord amb les normes de dret de propietat intel·lectual vigents.
11. Publicació de la convocatòria
En compliment del que preveuen els articles 19.2 i 14 de l’Ordenança general de
subvencions del Consell Insular de Mallorca, la Fundació Mallorca Turisme ha de trametre
informació sobre aquesta convocatòria i sobre les resolucions de concessió que se’n derivin
a la Base de Dades Nacional de Subvencions.
L’extracte de la convocatòria s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per
conducte de la Base de Dades Nacional de Subvencions, s’ha de penjar en el web de la
Fundació Mallorca Turisme www.fundaciomallorcaturisme.net, i se li donarà màxima
difusió possible entre les persones que hi poden estar interessades.
La Resolució dels guanyadors es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i es
publicarà en el web de la Mallorca Film Commission, www.mallorcafilmcommission.net.
12. Normativa aplicable i bases reguladores
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El procediment de tramitació i concessió del concurs de curtmetratges “Confinats a
Mallorca” #MallorcaFilmConfinats es regeix pel que disposa aquesta convocatòria, per les
bases reguladores establertes en l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de
Mallorca i dels organismes autònoms que en depenen (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de
2017), modificada per Acord del Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 14 de juny de
2018 (BOIB núm. 96, de 4 d’agost) i la resta de normativa que hi sigui d’aplicació.
13. Recursos
Contra la resolució d’aprovació de la convocatòria i contra la resolució de concessió dels
premis, que no posen fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs d’alçada davant el
president de la Fundació Mallorca Turisme en el termini d’un mes, comptador a partir de
l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, podeu interposar el recurs
contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que
correspongui o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la
notificació de la desestimació del recurs d’alçada.
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no heu rebut la
notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que
correspongui o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l’endemà de la desestimació
presumpta.
No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
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ANNEX I – SOL·LICITUD
Concurs de curtmetratges “Confinats a Mallorca” #mallorcafilmconfinats
DADES DEL SOL·LICITANT / SOL·LICITANTS
Nom i Llinatges:
..........................................................................................................................................
DNI/CIF: ....................................
Domicili (als efectes de notificacions):...................................................................................
Núm.: ........ Pis: .......... Localitat: ..................................... CP:..................................
Telèfon de contacte: .....................................................

Fax: ...............................

Correu electrònic: ...............................................................................................................

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
a) Que estic assabentat/da de la convocatòria pública del concurs de curtmetratges
“Confinats a Mallorca”, produïts a Mallorca.
b) Que accepto les bases de la convocatòria i hi estic d’acord
c) Que n’adjunto la documentació exigida.

SOL·LICIT
Participar en el Concurs amb el següent curtmetratge:
Títol: .....................................................................................................................

(Signatura)

.......................................... , .............. , de .............................................. de 2020
FUNDACIÓ MALLORCA TURISME – MALLORCA FILM COMMISSION
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ANNEX II
Declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions legalment establertes
per tenir la condició de beneficiari dels premis
Nom i Llinatges/ Nom o raó social: ...................................................................................
DNI/CIF: ....................................
Baix la meva responsabilitat, perquè l’òrgan concedent del premi en tengui coneixement,
DECLAR
Estar al corrent de pagaments amb la Fundació Mallorca Turisme així com de la
justificació d’altres contractes fets amb la Fundació.
No incórrer en cap de les prohibicions establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, i en l’article 8 de l’Ordenança general de
subvencions del Consell Insular de Mallorca, en concret:
a) No haver estat condemnat, mitjançant una sentència ferma, a la pena de pèrdua de la
possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics.
b) No haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarat insolvent en
qualsevol procediment, estar declarades en concurs (llevat que en aquest un conveni hagi
adquirit l’eficàcia), estar subjectes a la intervenció judicial o haver estat inhabilitades
d’acord amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que hagi acabat el període
d’inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.
c) No haver donat lloc, per una causa de la qual han estat declarades culpables, a la resolució
ferma de qualsevol contracte subscrit amb l’Administració.
d) Que la persona física, els administradors de les societats mercantils o els que tenguin la
representació legal d’altres persones jurídiques, no estiguin sotmesos a algun dels supòsits
de la Llei 5/ 2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del
govern i dels alts càrrecs de l’Administració general de l’Estat; de la Llei 2/1996, de 19 de
novembre, d’incompatibilitats dels membres del Govern de les Illes Balears i dels alts
càrrecs; de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
les administracions públiques, o que es tracti de qualsevol dels càrrecs electius que es
regulen en la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els termes
que s’estableixen en aquesta normativa o en la normativa autonòmica per la qual es regulen
aquestes matèries.
e) No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de la Seguretat Social
davant l’Administració de l’Estat, així com de les obligacions tributàries davant el Consell
Insular de Mallorca i els organismes autònoms que en depenen imposades per les
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disposicions vigents, en la forma que es determina en el Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (en endavant RLGS).
f) No tenir la residència fiscal a un país o un territori qualificat de paradís fiscal per la
normativa vigent.
g) No estar al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions en els
termes que es determinen en l’RLGS.
h) No haver estat sancionades mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat
d’obtenir subvencions segons la legislació de subvencions vigent o la Llei general tributària.
i) Que no es pugui presumir, per raó de les persones que les regeixen o per altres
circumstàncies, que són continuació o que deriven, per transformació, fusió o successió,
d’altres empreses en les quals s’ha esdevingut la prohibició d’obtenir subvencions.
j) Ser agrupacions previstes en l’apartat 2 de l’art. 7 de l’Ordenança General de
Subvencions, quan es doni alguna de les prohibicions anteriors en qualsevol dels seus
membres.
k) Ser associació sotmesa a les causes de prohibició que es preveuen en els apartats 5 i 6 de
l’art. 4 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.
l) Ser associació respecte de la qual s’ha suspès el procediment administratiu d’inscripció
perquè s’hi han trobat indicis racionals d’il·licitud penal, en aplicació del que es disposa en
l’art. 30.4 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació,
mentre no hi recaigui resolució judicial ferma en virtut de la qual es pugui practicar la
inscripció al registre corresponent.
m) Estar incurs en qualque supòsit dels prevists en l’article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de
juliol, d’igualtat de dones i homes.

(Signatura)

............................................................ , .............. , de ........................... de 2020
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ANNEX III
SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS
DADES PERCEPTOR:
NIF PERCEPTOR

LLINATGES I NOM / RAÓ SOCIAL

ADREÇA

LOCALITAT

C. POSTAL

TELÈFON

PROVÍNCIA

FAX

DADES BANCÀRIES:
ENTITAT BANCÀRIA/SUCURSAL

IBAN

BANC

BIC

OFICINA

COMPTE NÚM

Baix la meva responsabilitat declar que aquestes dades corresponen al c/c o a la llibreta oberta a
nom meu.

................................................ , .............. , de .............................................. de 2020
CERTIFICAT DE CONFORMITAT
DE L’ENTITAT BANCÀRIA
Aquestes dades coincideixen amb les
que consten en aquesta oficina.
El Director / El Delegat

El Perceptor

Signat: ..........................
(Segell de l’Entitat Bancària)
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