Document: proposta de resolució
Expedient: CONVO 2021 3338
Emissor (DIR3): A04035965

Proposta de resolució de la directora general de Política Lingüística per la
qual s’exclou, es declara el desistiment, o es concedeix, s’autoritza i es
disposa la despesa derivada dels ajuts per a actuacions de foment de l’ús de
la llengua catalana a les Illes Balears per a l’any 2021

1. El 3 de juliol de 2021 es va publicar, en el BOIB núm. 88, la Resolució del
conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen
ajuts destinats a actuacions de foment de l’ús de la llengua catalana a les Illes
Balears per a l’any 2021.
2. La Direcció General de Política Lingüística va rebre, durant el termini de quinze
dies hàbils des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució en el BOIB,
sol·licituds provinents de 33 entitats per optar als ajuts públics.
3. El 8 de setembre de 2021 es va constituir la Comissió d’Avaluació per examinar
les sol·licituds d’acord amb els criteris establerts en aquesta convocatòria i
elaborar una llista provisional d’admesos i exclosos, que es va publicar el dia
17 de setembre de 2021.
Tal com estableix el punt 12 de l’annex de la Resolució de la convocatòria, la
llista es va publicar a la pàgina web de la Direcció General de Política
Lingüística (http://dgpoling.caib.cat). Els interessats van disposar d’un termini
de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació per esmenar les
deficiències detectades.
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Fets

4. El 6 d’octubre de 2021 es va reunir la Comissió d’Avaluació per elaborar la llista
definitiva d’admesos i exclosos que va ser publicada el dia 13 d’octubre de
2021.
5. La Comissió Avaluadora, reunida el 20 d’octubre de 2021, ha motivat
l’avaluació i la qualificació de les sol·licituds que preveu l’apartat 13 de la
convocatòria, d’acord amb els requisits i els criteris d’assignació de
subvencions establerts en la mateixa convocatòria.
6. Segons estableix el punt 14.2 de les bases de la convocatòria, una vegada
publicada la proposta de resolució, els beneficiaris als quals s’ha proposat la
concessió han de comunicar a la Direcció General de Política Lingüística si
accepten la subvenció o hi renuncien. En qualsevol cas, si en el termini de vuit
dies hàbils des de la notificació de la proposta de resolució el beneficiari no fa
constar el contrari, s’entendrà que accepta la subvenció que se li ha adjudicat.
7. Les entitats beneficiàries estan al corrent de les obligacions tributàries davant
la hisenda estatal i autonòmica, així com de les obligacions amb la Seguretat
Social.

1. La Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears.
2. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3. La Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.
4. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de subvencions.
5. El Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats aspectes de
la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
6. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel
qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les
conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
7. L’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009 per la qual
s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i
cultura.
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Fonaments de dret

8. La Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual
es convoquen ajuts destinats a actuacions de foment de l’ús de la llengua
catalana a les Illes Balears per a l’any 2021.
Proposta de resolució
Propòs al conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura que dicti una resolució
en els termes següents:
1. Denegar una subvenció als sol·licitants següents, pels motius indicats en cada
cas:

Associació
Vadcultura
Ajuntament de
sa Pobla
Ajuntament de
Maó

Causa d’exclusió

Activitat
Cançons per ser
llibres 2021
21è Crestatx Poètic
Festival de poesia

Ajuntament de
Vilfranca de
Bonany

Emparaulant-nos:
activitat 1
Emparaulant-nos:
activitat 3

Ajuntament de
sa Pobla

21è Crestatx Poètic

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 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.
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.
L’activitat no s’ajusta al punt 1 de l’annex de la resolució
de la convocatòria.

2. Declarar els desistiments als sol·licitants següents:
Entitat

Ajuntament de
Puigpunyent

Activitat

Causa del desistiment

Cursets de català
Excursions pel municipi per a
nouvinguts
Exposicions i conferències en
català

No haver esmenat dins el termini d’acord amb el
que estableix l’article 68.1 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.

Associació Xarxa
Cineciutat, bon dia!
Renúncia expressa a la sol·licitud.
Cinema
Concurs familiar «Tant és ara
com abans»
Ajuntament de
Renúncia expressa a la sol·licitud.
Concurs de
Maria de la Salut
videorecomanacions culturals
joves youtubers
No haver esmenat dins el termini d’acord amb el
Fundació Maria
que estableix l’article 68.1 de la Llei 39/2015, d’1
S’Alova, història viva
Ferret
d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
No haver esmenat dins el termini d’acord amb el
Ajuntament de
que estableix l’article 68.1 de la Llei 39/2015, d’1
Taller de poesia per a joves
Maó
d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
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Entitat

3. Concedir una subvenció i autoritzar i disposar la despesa a favor dels següents
sol·licitants pels imports indicats en cada cas, amb càrrec a la partida
pressupostària 13301 455B01 46001 10 dels pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021:

CIF

Activitats

Puntuació
total

Import
sol·licitat

Cost
activitat

90 % cost
activitat

Cost
subvencionable

Import
subvenció
per
activitat

Import
subvenció
per entitat

11

1.760,00 €

1.760,00 €

1.584,00 €

1.584,00 €

1.584,00 €

1.584,00 €
3.592,56 €

Ajuntament de
Banyalbufar

P0700700H

Gaudeix del
Cinema a la fresca
en català

Ajuntament
d'Alaró

P0700100A

Projecció cinema
en català

11,5

3.991,73 €

3.991,73 €

3.592,56 €

3.592,56 €

3.592,56 €

No estiguis orsai,
llegeix

10,5

13.616,81 €

13.616,81 €

12.255,13 €

8.026,61 €

8.026,61 €

11

3.047,60 €

3.047,60 €

2.742,84 €

2.742,84 €

2.742,84 €

Beques centre
Carlemany

18,5

2.625,59 €

2.625,59 €

2.363,03 €

2.363,03 €

2.363,03 €

Projecte de
sensibilització
lingüística

18

12.300,00 €

12.300,00 €

11.070,00 €

1.053,07 €

1.053,07 €

Ajuntament
d'Alcúdia

Cursos
d'integració
P0700300G

14.185,55 €

Ajuntament
d'Artà

P0700600J

La meva llengua,
el meu tresor

19,5

2.500,00 €

2.500,00 €

2.250,00 €

2.250,00 €

2.250,00 €

2.250,00€

Ajuntament de
Campos

P0701300F

Llengua amb
tàperes. Refegim

16

6.050,00 €

6.050,00 €

5.445,00 €

5.445,00 €

5.445,00 €

5.445,00 €

Ajuntament de
Capdepera

P0701400D

Projecció de
cinema a la fresca

11,5

630,00 €

700,00 €

630,00 €

630,00 €

630,00 €

630,00 €

Ajuntament de
Felanitx

P0702200G

Tallers de
conversa en català

13

1.600,00 €

1.600,00 €

1.440,00 €

1.440,00 €

1.440,00 €

1.440,00 €

Ajuntament de
Lloret de
Vistalegre

P0702800D

Projecció pel·lícula
«Sobre rodes»

11,5

800,00 €

800,00 €

720,00 €

720,00 €

720,00 €

720,00 €

Ajuntament de
Maria de la Salut

P0703500I

Poesia, música I
combat de
glosses 2021

12

2.000,00 €

2.000,00 €

1.800,00 €

1.800,00 €

1.800,00 €

1.800,00 €

Cinema a la fresca
2021

11,5

2.070,00 €

2.070,00 €

1.863,00 €

1.863,00 €

1.863,00 €

Glosada amb els
glosadors

11,5

360,00 €

360,00 €

324,00 €

324,00 €

324,00 €

Cinema a la fresca

11,5

1.573,00 €

1.573,00 €

1.415,70 €

1.415,70 €

1.415,70 €

La paraula més
serverina

13,5

1.485,69 €

1.485,69 €

1.337,12 €

1.337,12 €

1.337,12 €

La paraula
administrativa de
la setmana

13,5

568,70 €

568,70 €

511,83 €

511,83 €

511,83 €

Material per al
foment de català

16

363,00 €

363,00 €

326,70 €

326,70 €

326,70 €

Edició de
camisetes amb
paraules

14

871,20 €

871,20 €

784,08 €

784,08 €

784,08 €

Cinema en català

11

5.445,00 €

5.445,00 €

4.900,50 €

2.722,50 €

2.722,50 €

Emparaulant-nos

14,5

4.687,54 €

990,00 €

891,00 €

891,00 €

891,00 €

Ajuntament de sa
Pobla

Ajuntament de
son Servera

Ajuntament de
Vilafranca de
Bonany

P0704400A

P0706200C

2.187,00 €

3.613,50 €

P0706500F
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Entitat

Entitat

Ajuntament
d’Esporles
Ajuntament de
Santa Eugènia

CIF

P0702000A

P0705300B

Activitats

Puntuació
total

Import
sol·licitat

Cost
activitat

90 % cost
activitat

Cost
subvencionable

Import
subvenció
per
activitat

Import
subvenció
per entitat

Cinema a la fresca
català

11

880,00 €

880,00 €

792,00 €

792,00 €

792,00 €

792,00 €

Sessió de cineclub

11

880,00 €

880,00 €

792,00 €

792,00 €

792,00 €

792,00 €

4. Concedir una subvenció i autoritzar i disposar la despesa a favor del següent
sol·licitant per l’import indicat, amb càrrec a la partida pressupostària
13301 455B01 46001 11 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears per a l’any 2021:

Ajuntament de
Palma

CIF

P0704000I

Puntuació
total

Import
sol·licitat

Cost
activitat

90 % cost
activitat

Cost
subvencionable

Import
subvenció
per
activitat

Informació i
atenció a
demandes

13,5

6.412,08 €

6.412,08 €

5.770,87 €

5.770,87 €

5.770,87 €

Persones
nouvingudes

16

2.964,12 €

4.397,38 €

3.957,64 €

2.964,12 €

2.964,12 €

Activitats

Import
subvenció
per entitat

19.498,69 €

Dinamització
lingüística amb
famílies

17

11.498,50 €

11.498,50 €

10.348,65 €

10.348,65 €

10.248,90 €

Dinamització
lingüística amb
joves

17

572,00 €

572,00 €

514,80 €

514,80 €

514,80 €

5. Concedir una subvenció i autoritzar i disposar la despesa a favor del següent
sol·licitant per l’import indicat, amb càrrec a la partida pressupostària
13301 455B01 46001 20 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears per a l’any 2021:

Entitat

Ajuntament de
Ferreries

Ajuntament de
Maó

CIF

P0702300E

P0703200F
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Puntuació
total

Import
sol·licitat

Cost
activitat

90 % cost
activitat

Cost
subvencionable

Import
subvenció
per
activitat

I Concurs de
Còmic de
Ferreries

19

403,00 €

403,00 €

362,70 €

362,70 €

362,70 €

Cinema infantil
de Nadal

11

1.413,28 €

1.413,28 €

1.271,95 €

1.271,95 €

1.271,95 €

III Festival de
cinema infantil

11

2.421,21 €

2.421,21 €

2.179,09 €

2.179,09 €

2.179,09 €

Cinema a la
fresca en català

12,5

6.545,37 €

6.545,37 €

5.890,83 €

5.890,83 €

5.890,83 €

Activitats

Import
subvenció
per entitat

362,70 €

9.341,87 €
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Entitat

6. Concedir una subvenció i autoritzar una despesa a favor del següent
sol·licitant per l’import indicat, amb càrrec a la partida pressupostària
13301 455B01 46001 30 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears per a l’any 2021:

Entitat

CIF

Ajuntament de
Sant Josep de sa
Talaia

P0704800B

Activitats

Acollida
alumnat
nouvingut
II Setmana
«Units pel
nostre parlar»
Les nostres
paraules al
mercat

Puntuació
total

Import
sol·licitat

Cost
activitat

90 % cost
activitat

Cost
subvencionable

Import
subvenció
per
activitat

18

6.452,50 €

6.452,50 €

5.807,25 €

5.807,25 €

5.807,25 €

17

36.273,65 €

36.273,65 €

32.646,29 €

32.646,29 €

12.827,66 €

16

1.241,41 €

1.241,41 €

1.117,27 €

1.117,27 €

1.117,27 €

Import
subvenció
per entitat

19.752,18 €

CIF

Activitats

Puntuació
total

Import
sol·licitat

Cost
activitat

90 % cost
activitat

Cost
subvencionable

Import
subvenció
per
activitat

Import
subvenció
per entitat

Associació Ona
Mediterrània

G57834004

Firona 2021, 25
anys dBalears

16,5

12.000,00 €

12.000,00 €

10.800,00 €

10.800,00 €

10.800,00 €

10.800,00 €

Associació El
Mirall

G07278385

Tallers de
català: el plaer
de conversar

26,5

19.700,00 €

21.900,00 €

19.710,00 €

19.700,00 €

19.700,00 €

19.700,00 €

18

7.055,88 €

7.055,88 €

6.350,29 €

6.350,29 €

6.350,29 €

6.350,29 €

Entitat

Associació El
Tauler

Associació Pa i
Mel sa Pobla

Club Esportiu
Palma de
Mallorca Activa

Creu Roja

G57114167 Escacs i català

G07769433

Parelles
lingüístiques
2021

13,5

7.090,20 €

23.633,97 €

21.270,57 €

7.090,19 €

7.090,19 €

7.090,19 €

G57753022

Projecte
socioeducatiu
en pro del
foment de la
llengua
catalana

15,5

4.500,00 €

25.350,00 €

22.815,00 €

4.500,00 €

4.500,00 €

4.500,00 €

Q2866001G

Activitat de
promoció de la
integració
lingüística

21

20.000,00 €

25.286,81 €

22.758,13 €

7.586,04 €

7.586,04 €

7.586,04 €
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7. Concedir una subvenció i autoritzar i disposar la despesa a favor dels següents
sol·licitants pels imports indicats en cada cas, amb càrrec a la partida
pressupostària 13301 455B01 48000 00 dels pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021:

Rescatamots
2021

10.000,00 €

12.000,00 €

10.800,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €
20.000,00 €

G57935280

Institut d'Estudis
Eivissencs

G07081615

Joc d'escapada
per Ciutat

23,5

10.000,00 €

11.500,00 €

10.350,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

Cançó de Sant
Joan 2021 (disc i
videoclips)

16,5

21.363,50 €

21.363,50 €

19.227,15 €

19.227,15 €

9.947,46 €

Campanya de
sensibilització
lingüística

17

10.179,13 €

10.179,73 €

9.161,76 €

9.161,76 €

7.409,94 €

Concurs Cançó
de Sant Joan

19,5

2.000,00 €

2.000,00 €

1.800,00 €

1.800,00 €

1.800,00 €

15,5

19.795,01 €

24.345,01 €

21.910,51 €

19.795,01 €

13.538,59 €

13.538,59 €

14,5

4.215,00 €

10.550,00 €

9.495,00 €

3.915,00 €

3.915,00 €

3.915,00 €

Tallers musicals
per al jovent
2021

18

4.500,00 €

7.500,00 €

6.750,00 €

4.500,00 €

4.500,00 €

Campanya
Emergència
Lingüística
2021

17

5.000,00 €

14.520,00 €

13.068,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

Guia educativa

18

5.000,00 €

11.000,00 €

9.900,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

El Segell a les IB
2021

19

9.000,00 €

10.001,00 €

9.000,90 €

9.000,00 €

5.500,00 €

Obra Cultural
Balear

G07070196

Activitats de
foment del
català de la
xarxa territorial

Paraula. Centre
de Serveis
Lingüístics

G57027534

Programa de
Parelles
Lingüístiques

Plataforma per
la Llengua Col·lectiu
L’Esbarzer

24,5

19.157,40 €

20.000,00 €

G60417631

8. Informar els beneficiaris que han de presentar la justificació de la subvenció,
d’acord amb els termes del punt 15 de l’annex de la Resolució de la
convocatòria, en un dels terminis següents:
a) Per a les activitats que ja s’hagin duit a terme en el moment de la
notificació, vuit dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la
notificació de la resolució de concessió.
b) Per a les activitats que no s’hagin duit a terme en el moment de la
notificació de la resolució de concessió, deu dies hàbils comptadors a
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Institució
Francesc de
Borja Moll

partir de la finalització de l’activitat i, com a màxim, fins al 15 de
novembre de 2021.
9. L’import de la subvenció només s’ha d’abonar una vegada que el beneficiari
hagi justificat que ha duit a terme les activitats que fonamenten la concessió
de l’ajut i les despeses que aquesta activitat ha suposat.
10. Comunicar als beneficiaris que l’acceptació de la subvenció implica el
compliment de les obligacions recollides en el punt 9 de l’annex esmentat i
totes les que recull la normativa de subvencions.
Aquesta proposta de resolució s’ha de publicar a la pàgina web de la Direcció
General de Política Lingüística.
La directora general de Política Lingüística

https://vd.caib.es/1634747514347-351104988-4210051512935556070

Beatriu Defior Barcons
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