Llista definitiva d’admesos i exclosos a la convocatòria d’ajuts per a
actuacions de foment de l’ús de la llengua catalana a les Illes Balears

D’acord amb el que disposa l’article 5.5 de les bases reguladores de les
subvencions en matèria d’educació i cultura, en el cas que els interessats no
esmenin les deficiències de la sol·licitud en el termini fixat, es considerarà que en
desisteixen i s’arxivarà l’expedient sense cap més tràmit, amb la resolució prèvia
en els termes prevists en l’article 21.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Relació de sol·licituds admeses
Expedient
Entitat
2
Associació Pa i Mel
3
Ajuntament de Capdepera

4

5
7
8

10
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Activitat
Parelles lingüístiques 2021
Cinema a la fresca
Cinema a la fresca
La paraula més serverina
Ajuntament de Son Servera
La paraula administrativa de la setmana
Material per al foment del català
Edició de camisetes amb paraules
Informació i atenció a demandes
Persones nouvingudes
Ajuntament de Palma
Dinamització lingüística amb famílies
Dinamització lingüística amb joves
Ajuntament de Ferreries
I Concurs de Còmic de Ferreries
Acollida d’alumnat nouvingut
Ajuntament de Sant Josep de sa
II Setmana «Units pel nostre parlar»
Talaia
Les nostres paraules al mercat
Campanya «Emergència lingüística» 2021
Guia educativa
Plataforma per la Llengua
El Segell a les Illes Balears 2021
Tallers musicals per al jovent

https://vd.caib.es/1634126486262-347939231-8747010686354977953

Un cop ha conclòs el termini per esmenar les deficiències detectades en les
sol·licituds presentades per acollir-se a la convocatòria d’ajuts per a actuacions de
foment de l’ús de la llengua catalana a les Illes Balears, segons la Resolució del
conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura (BOIB núm. 88, de 3/07/2021), la
Comissió d’Avaluació ha elaborat la llista definitiva d’admesos i exclosos, amb la
indicació de la causa d’exclusió.

17

Institut d’Estudis Eivissencs

18

Ajuntament de sa Pobla

19
20

Ajuntament de Santa Eugènia
Associació Ona Mediterrània

21

Ajuntament de Maó

22

Paraula - Centre de Serveis
Lingüístics de les Balears

23

Obra Cultural Balear

24

Ajuntament d’Artà

25

Ajuntament de Vilafranca

30

Institució Francesc de Borja
Moll
Associació El Tauler
Club Esportiu Palma de
Mallorca Activa
Ajuntament de Lloret de
Vistalegre
Associació El Mirall

31

Ajuntament d’Alcúdia

32

Ajuntament de Felanitx

26
27
28
29
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Poesia, música i combat de gloses 2021
Gaudeix del cinema a la fresca en català
Llengua amb tàperes. Refegim
Activitat de promoció de la integració lingüística
Cinema en català
Cinema a la fresca en català
Cançó de Sant Joan 2021 (disc i videoclips)
Campanya de sensibilització lingüística
Concurs Cançó de Sant Joan
Cinema a la fresca 2021
Glosada amb els glosadors
Sessió de cineclub
FirOna 2021 - 25 anys de dBalears.cat
Cinema infantil de Nadal
III Festival de Cinema Infantil
Cinema a la fresca en català
Programa de parelles lingüístiques
Activitats de foment del català de la Xarxa
Territorial
La meva llengua, el meu tresor
Cinema en català
Emparaulant-nos: activitat 2
Rescatamots 2021
Joc d’escapada per Ciutat
Escacs i català
Projecte socioeducatiu en pro del foment de la
llengua catalana
Projecció de la pel·lícula Sobre rodes
Tallers de català: el plaer de conversar
No estiguis orsai, llegeix
Cursos d’integració
Beques del Centre Carlemany
Projecte de sensibilització lingüística
Tallers de conversa en català

2
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12
13
14
15
16

Ajuntament de Maria de la
Salut
Ajuntament de Banyalbufar
Ajuntament de Campos
Creu Roja
Ajuntament d’Alaró
Ajuntament d’Esporles

11

Relació de sol·licituds excloses amb la causa d’exclusió o amb proposta de desistiment
Entitat

Activitat

Causa d’exclusió definitiva o desistiment
L’activitat no s’ajusta al punt 1 de l’annex de la resolució de la
convocatòria.

1

Associació Vadcultura

Cançons per ser llibres 2021

6

Ajuntament de
Puigpunyent

Cursets de català
Excursions pel municipi per a nouvinguts No presenta cap esmena. Es proposa el desistiment.
Exposicions i conferències en català

9

Associació Xarxa
Cinema

Cineciutat, bon dia!

Renúncia a la sol·licitud. Es proposa el desistiment.

11

Ajuntament de Maria
de la Salut

Concurs familiar «Tant és ara com
abans»
Concurs de videorecomanacions
culturals joves youtubers

Renúncia a la sol·licitud. Es proposa el desistiment.

18

Ajuntament de sa Pobla 21è Crestatx Poètic

21

Ajuntament de Maó

25

Ajuntament de
Vilafranca de Bonany

Taller de poesia per a joves

33

Fundació Maria Ferret

Festival de poesia
Emparaulant-nos: activitat 1
Emparaulant-nos: activitat 3
S’Alova, història viva

L’activitat no s’ajusta al punt 1 de l’annex de la resolució de la
convocatòria.
No presenta cap esmena. Es proposa el desistiment.
L’activitat no s’ajusta al punt 1 de l’annex de la resolució de la
convocatòria.
L’activitat no s’ajusta al punt 1.2 de l’annex de la resolució de la
convocatòria.
L’activitat no s’ajusta al punt 1 de l’annex de la resolució de la
convocatòria.
No presenta cap esmena. Es proposa el desistiment.

La secretària de la Comissió d’Avaluació
M. Felipa Mulet Ferrer
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Expedient

