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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

8912 Resolució de concessió de la convocatòria de subvencions per donar suport a l’organització d’
esdeveniments audiovisuals a Mallorca

BDNS: 499318

Antecedents

1. El dia 17 de desembre de 2019, el conseller executiu de Turisme i Esports va autoritzar a la Fundació Mallorca Turisme la concessió de
les subvencions previstes en el seu Pla d'actuació per a 2020.

2. El dia 5 de març de 2020 la directora de la Fundació Mallorca Turisme va dictar Resolució per la qual va aprovar la Convocatòria de
subvencions per donar suport a l'organització d'esdeveniments audiovisuals a Mallorca, extracte publicat en el BOIB núm. 31, de 12 de març
de 2020, en compliment del Pla d'actuació i pressupost aprovat pel Patronat de la Fundació Mallorca Turisme per a l'any 2020, amb una
despesa de 200.000€.

3. El dia 23 de setembre de 2020, el director de la Fundació Mallorca Turisme informa que els beneficiaris proposats compleixen els
requisits establerts a la convocatòria per poder accedir a les subvencions.

4. Acta de la Comissió Avaluadora de 23 de setembre de 2020 amb el resultat de la valoració dels projectes presentats d'acord amb els
criteris establerts a la convocatòria.

5. Informe jurídic favorable de 23 de setembre de 2020 sobre la proposta de resolució concessió de les subvencions.

6. En el pressupost de despeses de la Fundació Mallorca Turisme hi ha crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es deriva de la
present convocatòria, per un import de 200.000 €.

Fonaments de dret

1. D'acord amb l'article 16 dels Estatuts de la Fundació Mallorca Turisme són atribucions de la direcció gestionar i executar els plans i els
programes que aprova el Patronat i formalitzar i aprovar tota classe d'actes i contractes (BOIB núm. 24, de 23 de febrer de 2019).

2. Ordenança general de subvencions del Consell insular de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017), modificada pel Ple del
Consell de Mallorca en sessió de dia 14 de juny de 2018 (BOIB núm. 96, de 4 d'agost).

3. L'article 10 del Decret de la presidència del Consell Insular de Mallorca de 9 de juliol pel qual es determina l'organització del Consell
Insular de Mallorca estableix que la Fundació Mallorca Turisme resta adscrita al Departament de Turisme i Esports (BOIB núm. 99, de 18 de
juliol).

4. De conformitat amb el que estableix la Disposició addicional 4.2 de l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca
(BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017), el conseller executiu de Turisme i Esports va autoritzar amb caràcter previ a la Fundació Mallorca
Turisme la concessió de les subvencions previstes en el Pla d'actuació de la Fundació de 2020.

5. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei
general de subvencions.

6. Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació
administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19
(BOIB núm. 84, de 15 de maig).

Per tot això, dict la següent
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Resolució

1. EXCLOURE les sol·licituds següents, pels motius que s'hi detallen.

Entitat CIF Projecte Línia Causa exclusió

Comunidad Filmin SL B64582471 9ª Edició Atlàntida Film Festival Línia 1
Festivals

Punt 3 convocatòria. Han rebut patrocini de la 
Fundació Mallorca Turisme per ambdós 

esdeveniments de 2019 i 2020.

Somriu produccions SL B16520512 Jornades de la comunicació 2020 Línia 1
Cicles i mostres

Punt 3 convocatòria.
Han rebut patrocini al mateix esdeveniment per la 

Fundació Mallorca Turisme exp. 62/2020. El projecte 
patrocinat inclou tant el lliurament dels premis com 
activitats annexes en les quals hi ha les jornades de 

comunicació incloses.

Victoria Aida Pericás 
Durán

43146142M Conofest – created by women 
film festival

Línia 1
Cicles i mostres

Renuncia.
Esdeveniment fet fora de termini de la convocatòria 

(mes de desembre 2020)

Atelier Cinema Europa – 
ACE Producers

67713904
(Holanda)

ACE 30 Content Development Línia 2 Renuncia .
No fan esdeveniment per motius Covid-19

 

Spahia Spahia Smerald 43467296X Mallorca International Film 
Music Festival

Línia 2 No compleix requisits, no està d'alta d'activitats 
econòmiques.

Punt 8 convocatòria

Erich Pommer Institut 
gGmbH

DE248357175 European co-production: legal 
and financial aspects

Línia 2 Renuncia
No fan esdeveniment per motius Covid-19

2. CONCEDIR les subvencions a les entitats i pels imports que s'especifiquen a continuació:

Línia Entitat CIF Projecte Pressupost
Acceptat

Quantia sol·licitada Import concedit Punts

1.1 Evolution International 
Film Festival SLU

B57813198 9ª Edició Evolution 
Malllorca International 

Film Festival

146770€ 40000€  40000€ No cal

1.1 Mosaic producciones 
audiovisuales SL

B57550535 MajorDocs creativa 
documentary film festival

86833,90€ 40000€ 40000€ No cal

1.1 Somriu produccions SL B16520512 II Premis Somriu de la 
ràdio i la televisió

19320,04 14059,35€ 14059,35 € No cal

1.1 Victoria Aida Pericás 
Duran

43146142M Directed by women 
Palma

2390,55€ 9511,36€ 2390,55€ No cal

        

1.2 Mèdit, associació 
cultural

G57613549 Out! Mostra de Cinema 
de Diversitat Afectiva de 

les Illes Balears

17821,1€  10287,75€ 10287,75€ No cal

1.2 Nat projectes. Serveis 
culturals i ambientals 

SLU

B57828451 11ª Mostra de cinema de 
muntanya de Palma 2020

13145€ 12099€ 0€ No cal

1.2 Associació Xarxa 
Cinema

G57760779 Descobrint Cinema 32829,13€ 12000€ 12000€ No cal

1.2 Asociación de 
productores 

audiovisuales de les 
Illes Balears (APAIB)

G57193369 Cinema Lliure a la 
Biblioteca

18013,45€ 10400,45 10400,45€ No cal

1.2 Catorceno produccions 
SL

B57501546 La mostra de mostres 14850€ 7000€ 7000€ No cal
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Línia Entitat CIF Projecte Pressupost
Acceptat

Quantia sol·licitada Import concedit Punts

1.2 Fundación Casa de la 
India

G47513080 Indiaindie 2020 11361,90€ 9728,90€ 9728,9€ No cal

1.2 CEF Escola d'Arts 
Visuals SL

B07613581 Converses de cinema 27380€ 13500€ 13500€ No cal

        

2 The White Retreat SL B16575706 The White Retreat 
(Ediciones 2019 – 2020)

  47591,97€
(una vegada reduït 

l'import de la 
direcció)

 

35036,43 € 5856,45€ No cal

2 Associació Mecal G63785273 3ª Edició Mecal Balears 
2020

62.955 €
          

30000 € 30000 € No cal

        

3 Associació de 
productores 

audiovisuals de les 
Illes Balears (APAIB)

G57193369 Xerrada José Luis 
Blanco, director 

programació Euskal 
Telebista

312,83€ BI
 31,28€ IVA

312,83 € 312,83 € No cal

        

3. NOTIFICAR aquesta Resolució als interessats, publicar-ho en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i que es comuniqui a la Base de
Dades Nacional de Subvencions.

4. INFORMAR els interessats que contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada
davant el president del Patronat de la Fundació Mallorca Turisme, en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la publicació de
la resolució de concessió en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra la desestimació presumpta, per silenci, del recurs d'alçada es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el jutjat
contenciós administratiu que correspongui en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l'endemà de la desestimació presumpta (tres
mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot interposar, si s'escau, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

 

Palma, 23 de setembre de 2020

El director de la Fundació Mallorca Turisme
Miquel Pastor Jordà
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