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RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DIA 4 DE NOVEMBRE DE 2015 
 
Caràcter: extraordinària 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
 
RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D´AJUDES DE MÍNIMS 2015 PER 
DONAR SUPORT A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES 
CINEMATOGRÀFICS I AUDIOVISUALS QUE ES REALITZIN A 
MALLORCA   
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident i conseller executiu del 
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports que diu: 
 

PROPOSTA D´ACORD 

 

Antecedents 

 

1. El Consell Executiu del Consell de Mallorca va aprovar, el  21 de maig de 2015, la 
convocatòria d´ajudes de mínims 2015 per donar suport a la realització de projectes 
cinematogràfics i audiovisuals que es realitzin a Mallorca. Aquest acord es va publicar 
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 85, de 6 de juny de 2015. 

 

2. La comissió tècnica d´avaluació va emetre l’informe proposta relatiu a la resolució de 
la convocatòria d’ajudes de mínims 2015 per donar suport a la realització de projectes 
cinematogràfics i audiovisuals que es realitzin a Mallorca, amb referència a les 
categories objecte previstes en la base segona de la convocatòria: 1- pre-producció de 
llargmetratges; 2- producció de curtmetratges; 3- producció pròpia de documentals. 

 

3. El 13 d´octubre de 2015, l’òrgan instructor ha emès l’informe sobre el compliment 
dels requisits de la bases de la convocatòria esmentada per part de les entitats 
beneficiàries recollides a l’informe de la comissió avaluadora esmentada. 

 

4. El 13 d´octubre de 2015, la Unitat Jurídica Administrativa de Cultura del 
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports ha emès informe favorable sobre els 
aspectes jurídics d’aquesta proposta.  

 

5. La Secretaria Tècnica del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports ha dictat, en 
data 13 d´octubre de 2015, la proposta d´adjudicació de la convocatòria d´ajudes de 
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mínims 2015 per donar suport a la realització de projectes cinematogràfics i 
audiovisuals que es realitzin a Mallorca. 

 

6. Dia 28 d´octubre de 2015 la Intervenció General ha emès informe favorable de 
fiscalització. 

 
7. L’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient a la partida pressupostària 
20.33430.47904 del pressupost de despeses del Consell de Mallorca de l´exercici 2015, 
per atendre la concessió de les subvencions proposades resta acreditada en virtut de la 
RC amb el núm. de referència 22015/151 per un import de 150.000,00 €. 
 
Fonaments de dret 
 
1. La base catorzena estableix que la comissió tècnica d´avaluació és l’encarregada 
d’estudiar i avaluar les sol·licituds així com de fixar-ne l’import de les ajudes de 
mínims. 
 
2. El segon paràgraf de la base vuitena recull que el procediment de selecció de les 
entitats beneficiàries es duu a terme mitjançant concurrència competitiva, en virtut de la 
qual es comparen, en un únic procediment i en cada una de les categories, les 
sol.licituds, per tal d´establir una prelació a través dels criteris d’avaluació prevists en la 
base tretzena de la convocatòria de manera que es concediran les ajudes a aquelles 
sol·licituds que hagin obtingut una major puntuació, dins els límits de la base dotzena i 
fins a l’import del crèdit pressupostari establert. 
 
No obstant això, el tercer paràgraf de la base vuitena esmentada afegeix que no cal 
establir un ordre de prelació entre les sol·licituds que reuneixen els requisits de la 
convocatòria, mitjançant l’aplicació dels criteris de la base tretzena, quan la quantitat 
assignada a cadascuna de les categories, en concepte de dotació pressupostària, sigui 
suficient per satisfer-les. 
 

3. El paràgraf cinquè de l’article 24.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions estableix que en l’expedient ha d’haver un informe de l’òrgan instructor en 
què consti que, en virtut de la informació de què es disposa, es desprèn que els 
beneficiaris proposats compleixen els requisits establerts a les bases de la convocatòria. 

 

4. El quart paràgraf de la base vuitena esmentada estableix que l’òrgan instructor 
(Secretaria tècnica de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports, la qual d´acord 
amb la nova estructura del Consell Insular de Mallorca i amb la creació de les 
direccions insulars i secretaries tècniques en què s´estructuren els departaments 
actualment, aprovades mitjançant  sengles decrets de Presidència de 6 de juliol de 2015 
-BOIB núm. 100, de 7 de juliol-,  correspon al Departament Cultura, Patrimoni i 
Esports) és l’encarregat de dictar la proposta d’acord de la convocatòria i que el Consell 
Executiu és l’encarregat de resoldre la convocatòria. 
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Atesos els antecedents i fonaments de dret exposats, i d’acord amb el Reglament 
d’organització del Consell de Mallorca, propòs que el Consell Executiu adopti el 
següent ACORD: 

 

I- Respecte a la categoria 1: ajudes de mínimis per a pre-producció de llargmetratges: 

1- Concedir a les persones que es recullen en l’annex 1A un import total, en 
concepte d’ajudes de mínimis, de 60.000,00 € i disposar-ne la despesa a favor 
seu, en virtut dels imports i per dur a terme els projectes per a pre-producció de 
llargmetratges que s’indiquen en l’annex esmentat, amb càrrec a la partida 
pressupostària 20.33430.47904, RC amb el núm. de referència 22015/151, atesa 
la major puntuació obtinguda per aquestes sol.licituds, d’acord amb l’establert 
en les bases de la convocatòria de subvencions 2015 per donar suport a la 
realització de projectes cinematogràfics i audiovisuals que es realitzin a 
Mallorca (BOIB núm. 85, de 6 de juny de 2015). 

 

2- Concedir, amb caràcter parcial, a l´entitat Quindrop Produccions Audiovisuals, 
SL, amb CIF B57551269 (exp.17/2015), per al projecte “Espies a la sorra. 
Objectiu Espanya”,  i a l´entitat Nova Televisió, SA, amb CIF A07509698 (exp. 
7/2015), per al projecte “Rabbits”, sengles imports de subvenció de 8.350,00 €, 
integrants de l´import total de 60.000,00 € assenyalat en el punt 1 precedent, atès 
que, malgrat sol.liciten unes subvencions per import de 28.000,00 € i 30.000,00 
€, respectivament, i d´acord amb la mateixa puntuació total obtinguda, tal com 
reflecteix l’annex 1A, no hi ha crèdit pressupostari suficient per satisfer la 
totalitat dels imports sol.licitats, en aplicació dels límits establerts en la base 
dotzena de la convocatòria. 

 

3- Denegar a les persones que es recullen en l´annex 1B la subvenció a les 
sol.licituds presentades, atesa la puntuació obtinguda per aquestes, una vegada 
exhaurit el crèdit de la dotació pressupostària assignada a la categoria de pre-
producció de llargmetratges (60.000,00 €). 

 

II - Respecte a la categoria 2: ajudes de mínimis per a producció de curtmetratges: 
 

4- Concedir a les entitats que es recullen en l’annex 2 un import total, en concepte 
d’ajudes de mínimis, de 30.000,00 € i disposar-ne la despesa a favor seu, en 
virtut dels imports i per dur a terme els projectes per a producció de 
curtmetratges que s’indiquen en l’annex esmentat, amb càrrec a la partida 
pressupostària 20.33430.47904, RC amb el núm. de referència 22015/151, 
d’acord amb l’establert en les bases de la convocatòria de subvencions 2015 per 
donar suport a la realització de projectes cinematogràfics i audiovisuals que es 
realitzin a Mallorca (BOIB núm. 85, de 6 de juny de 2015). 
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5- Excloure les sol.licituds recollides en l´annex 2A, pels motius que s´hi indiquen, 
d´acord amb les bases de la convocatòria. 

 

6- Tenir per desistides les sol.licituds de les persones següents, pels motius 
relacionats tot seguit: 

 
Núm. 
exp. 

Entitat/empre
sa/persona 

física o 
jurídica 

NIF/CIF Projecte Motiu desestiment 

20/2015 Ladat 
Estudios, SL 

B57864985 Chanson d'amour. 
CURTMETRATGE 
D'ANIMACIÓ 

L´interessat no fa la rectificació 
reclamada o no presenta els 
documents requerits per 
esmenar les deficiències de la 
sol.licitud (base onzena de la 
convocatòria) 

29/2015 FMS XXX Aerostatic. 
CURTMETRATGE 
DE FICCIÓ 

L´interessat no fa la rectificació 
reclamada o no presenta els 
documents requerits per 
esmenar les deficiències de la 
sol.licitud (base onzena de la 
convocatòria) 

 
 

III - Respecte a la categoria 3: ajudes de mínimis per a producció pròpia de   
documentals: 

 

7- Concedir a les entitats que es recullen en l’annex 3A un import total, en 
concepte d’ajudes de mínimis, de 60.000,00 € i disposar-ne la despesa a favor 
seu, en virtut dels imports i per dur a terme els projectes per a producció pròpia 
de documentals que s’indiquen en l’annex esmentat, amb càrrec a la partida 
pressupostària 20.33430.47904, RC amb el núm. de referència 22015/151, atesa 
la major puntuació obtinguda per aquestes sol.licituds, d’acord amb l’establert 
en les bases de la convocatòria de subvencions 2015 per donar suport a la 
realització de projectes cinematogràfics i audiovisuals que es realitzin a 
Mallorca (BOIB núm. 85, de 6 de juny de 2015). 

 

8- Denegar a les persones que es recullen en l´annex 3B la subvenció a les 
sol.licituds presentades, atesa la puntuació obtinguda per aquestes,  una vegada 
exhaurit el crèdit de la dotació pressupostària assignada a la categoria de 
producció pròpia de documentals (60.000,00 €). 

 

9- Excloure les sol.licituds recollides en l´annex 3C, pels motius que s´hi indiquen, 
d´acord amb les bases de la convocatòria. 
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IV- Comunicar aquest acord a la Intervenció General del Consell Insular de Mallorca i 
ordenar la seva publicació en el BOIB. 

 
 

CONVOCATÒRIA D'AJUDES DE MINIMIS DE 2015 PER DONAR SUPORT A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES CINEMATOGRÀFICS I 
AUDIOVISUALS QUE ES REALITZIN A MALLORCA 

        

Producció LLARGMETRATGES  ANNEX 1 A  SUBVENCIONS 
 

   
 

    

PARTIDA 
PRESSUPOSTÀ

RIA 
20.33430.47904 

150.000,00 € 

 

Dotació pre-
producció  

LLARGMETRAT
GES 

60.000,00 € 

 

Import (quantitat certa) 
màxim subvenció 

30.000,00 € 

        

NÚM. EXP. 

ENTITAT/EMPRE
SA/PERSONA 

FÍSICA O 
JURÍDICA 

CIF PROJECTE 
PRESSUPOST 

TOTAL 
PRESSUPOST 

SUBVENCIONABLE 
PUNTUACIÓ 

QUANTITAT 
DEFINITIVA 

SUBVENCIONAD
A 

8/2015 
Nova Televisió 

SA 

A07509698 

Cent anys 
després. 
LLARGMETRAT
GE DE FICCIO 

39.000,00 €   39.000,00  € 91,00   30.000,00 € 

22/2015 
Centro de 

Estudios Fotog. 
De Ciutat SL 

B07613581 

El fantasma del 
cine Goya. 
LLARGMETRAT
GE 

13.300,00  € 13.300,00  € 81,00   13.300,00 € 

17/2015 
Quindrop 

Produccions 
Audiovisuals SL 

B57551269 

Espies a la sorra. 
Objectiu Espanya. 
LLARGMETRAT
GE 
DOCUMENTAL 

29.500,00 €  29.500,00  € 71,00   8.350,00 € 

7/2015 
Nova Televisió 

SA 
A07509698 

Rabbits. 
LLARGMETRAT
GE DE FICCIO 

43.000,00  € 43.000,00  € 71,00   8.350,00 € 

 

 

CONVOCATÒRIA D'AJUDES DE MINIMIS DE 2015 PER DONAR SUPORT A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES CINEMATOGRÀFICS I 
AUDIOVISUALS QUE ES REALITZIN A MALLORCA 

       

Producció LLARGMETRATGES  ANNEX 1 B  DENEGADES 

   

 

   

PARTIDA 
PRESSUPOSTÀ

RIA 
20.33430.47904 

150.000,00 € 

 

Dotació pre-
producció  

LLARGMETRATGES 
60.000,00 € 

 

 

       

NÚM. EXP. 
ENTITAT/EMPRESA
/PERSONA FÍSICA 

O JURÍDICA 
CIF PROJECTE 

PRESSUPOST 
TOTAL 

PRESSUPOST 
SUBVENCIONABLE 

PUNTUACIÓ 
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14/2015 Blues Films SL B57562720 
Noctem, capítulo VII. 
LLARGMETRATGE 

75.700,00 €   75.700,00  € 69,00   

21/2015 GMC XXX 
Turbulencia Zombi. 
LLARGMETRATGE 

55.900,00 €  55.900,00  € 48,00   

 

 

CONVOCATÒRIA D'AJUDES DE MINIMIS DE 2015 PER DONAR SUPORT A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES CINEMATOGRÀFICS I 
AUDIOVISUALS QUE ES REALITZIN A MALLORCA 

       

Producció CURTMETRATGES 
 ANNEX 2 

 SOL.LICITUDS ADMESES I SUBVENCIONS  

       
PARTIDA 

PRESSUPOSTÀ
RIA 

20.33430.47904 

150.000,00 € 

 

Dotació producció 
CURTMETRATGES 

30.000,00 € 
Import (quantitat certa) màxim 

subvenció 
5.000,00 € 

             

NÚM. EXP. 

ENTITAT/EMPRE
SA/PERSONAS 

FÍSICA O 
JURÍDICA 

CIF PROJECTE 
PRESSUPOST  

TOTAL 
PRESSUPOST 

SUBVENCIONABLE 

QUANTITAT 
DEFINITIVA 

SUBVENCIONADA 

11/2015 JBR XXX 

L'home que va detenir 
John Lennon. 
CURTMETRATGE  22.940,50 €  20.855,00  € 5.000,00 €  

19/2015 LOP XXX 
Grushenka. 
CURTMETRATGE 15.200,00  € 15.200,00  € 5.000,00  € 

23/2015 

Centro de 
Estudios Fotog. 
De Ciutat SL B07613581 

Passatemps. 
CURTMETRATGE 10.500,00 €  10.500,00 €  5.000,00  € 

24/2015 

Centro de 
Estudios Fotog. 
De Ciutat SL B07613581 

Woody&Woody. 
CURTMETRATGE 10.000,00 €   10.000,00 €  5.000,00  € 

25/2015 JCA XXX 
Chat vol dir moix. 
CURTMETRATGE 9.000,00 €  9.000,00  € 5.000,00 €  

27/2015 
La perifèrica 
produccions SL B07854060 

Constelacions. 
CURTMETRATGE 9.400,00 €  9.400,00  € 5.000,00  € 

 

 

CONVOCATÒRIA D'AJUDES DE MINIMIS DE 2015 PER DONAR SUPORT A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES CINEMATOGRÀFICS I 
AUDIOVISUALS QUE ES REALITZIN A MALLORCA 

       

Producció CURTMETRATGES  ANNEX 2 A  SOL.LICITUDS EXCLOSES 

       

       

NÚM. EXP. 

ENTITAT/EMPR
ESA/PERSONA 

FÍSICA O 
JURÍDICA 

CIF PROJECTE PRESSUPOST TOTAL ESTAT MOTIU 

15/2015 
From Outer 
Space CB 

E57743171 
Hoissuru (altas 
frecuencias). 

CURTMETRATGE 
8.470,00 €  EXCLOSA 

Base tercera, primer paràgraf, de 
la convocatòria: la sol.licitant és 
una comunitat de bens i, per tant, 
no reuneix els requisits per ser 

beneficiària de l´ajuda 
 

 

CONVOCATÒRIA D'AJUDES DE MINIMIS DE 2015 PER DONAR SUPORT A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES CINEMATOGRÀFICS I AUDIOVISUALS 
QUE ES REALITZIN A MALLORCA 

        

Producció pròpia DOCUMENTALS  ANNEX 3 A  SUBVENCIONS 
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PARTIDA 
PRESSUPOSTÀ

RIA 
20.33430.47904 

150.000,00 € 

 

Dotació  producció  pròpia 
DOCUMENTALS 

60.000,00 € 

 

Import (quantitat 
certa) màxim 
subvenció 

15.000,00 € 

        

NÚM. EXP. 
ENTITAT/EMPRESA
/PERSONA FÍSICA 

O JURÍDICA 
CIF PROJECTE 

PRESSUPOST 
TOTAL 

PRESSUPOS
T 

SUBVENCION
ABLE 

PUNTUACIÓ 
QUANTITAT 
DEFINITIVA 

SUBVENCIONADA 

26/2015 
La perifèrica 
produccions SL B07854060 

Postcard&memories. 
DOCUMENTAL 53.600,00 €   53.600,00 €   

91,00   15.000,00 € 

18/2015 Quindrop 
Produccions 
Audiovisuals SL B57551269 

Flames a la fosca. 
DOCUMENTAL 43.528,08  € 43.528,08  € 

88,00   15.000,00 € 

2/2015 
Mosaic Producciones 
Audiovisuales SLU B57550535 

Vida Divina. 
DOCUMENTAL 31.897,95 €  31.897,95 €  

85,00   15.000,00 € 

10/2015 JBR XXX 
Presoners de Cabrera. 
DOCUMENTAL 

37.152,50 €   33.775,00  € 80,00   15.000,00 € 

 

CONVOCATÒRIA D'AJUDES DE MINIMIS DE 2015 PER DONAR SUPORT A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES CINEMATOGRÀFICS I AUDIOVISUALS 
QUE ES REALITZIN A MALLORCA 

       

Producció pròpia DOCUMENTALS  ANNEX 3 B  DENEGADES 

       

PARTIDA 
PRESSUPOSTÀRIA 
20.33430.47904 

150.000,00 

 

Dotació  producció  pròpia 
DOCUMENTALS 

60.000,00 

 

 

       

NÚM. EXP. 

ENTITAT/EMPRE
SA/PERSONA 

FÍSICA O 
JURÍDICA 

CIF PROJECTE 
PRESSUPOST 

TOTAL 
PRESSUPOST 

SUBVENCIONABLE 
PUNTUACIÓ 

3/2015 Cinètica 
Produccions SL B57517070 

Jocs Coreogràfics. 
DOCUMENTAL 18.517,00 €  18.517,00  € 

79,00 

1/2015 

Mosaic 
Producciones 
Audiovisuales 

SLU B57550535 

Lluís Salvador d'Austria. 
Nòmada del Mediterrani. 

DOCUMENTAL 46.655,00 €   46.655,00 €  

77,00 

4/2015 
Cinètica 

Produccions SL B57517071 De tot cor. DOCUMENTAL 29.390,00  € 29.390,00 €  69,00   

6/2015 
Cinètica 

Produccions SL 
B57517070 

Desprès de la boira. 
DOCUMENTAL 

70.910,00 €   70.910,00 €   68,00   

28/2015 AMS XXX La Sibil.la. DOCUMENTAL 15.385,00  € 15.385,00 €  63,00   

5/2015 
Mallorca Video 

Servicios 
Audiovisuales SL 

B57842312 
La llave Dalí. 

DOCUMENTAL 123.774,00 €  120.814,00  € 58,00   

9/2015 Tracalis SL B56690224 
Una conversa al Bosch 
amb... DOCUMENTAL 

3.160,00  € 3.160,00 €  31,00   
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CONVOCATÒRIA D'AJUDES DE MINIMIS DE 2015 PER DONAR SUPORT A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES CINEMATOGRÀFICS I AUDIOVISUALS 
QUE ES REALITZIN A MALLORCA 

    

Producció pròpia DOCUMENTALS  ANNEX 3 C  SOL.LICITUDS EXCLOSES 

       

       

NÚM. EXP. 

ENTITAT/EMPRE
SA/PERSONA 

FÍSICA O 
JURÍDICA 

CIF PROJECTE PRESSUPOST TOTAL ESTAT MOTIU 

12/2015 Leitmotiv CB 05367280T Esser. DOCUMENTAL 5.000,00   EXCLOSA 

Base tercera, primer paràgraf , de 
la convocatòria: la sol.licitant és 
una comunitat de bens i, per tant, 
no reuneix els requisits per ser 

beneficiària de l´ajuda 

13/2015 Leitmotiv CB 05367280T Alter. DOCUMENTAL 15.000,00   EXCLOSA 

Base tercera, primer paràgraf , de 
la convocatòria: la sol.licitant és 
una comunitat de bens i, per tant, 
no reuneix els requisits per ser 

beneficiària de l´ajuda 

16/2015 MOM Works CB E57865982 

Picadors i picats. De 
com les sueques van 

portar.... 
DOCUMENTAL 

25.315,50   EXCLOSA 

Base tercera, primer paràgraf , de 
la convocatòria: la sol.licitant és 
una comunitat de bens i, per tant, 
no reuneix els requisits per ser 

beneficiària de l´ajuda 

 
 
 
 
 
 
 


