
Núm. 119
2 de setembre de 2021

Fascicle 178 - Sec. III. - Pàg. 35433

http://boib.caib.es/    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Secció III. Altres disposicions i actes administratius
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

386494 Convocatòria per a la concessió de dues beques a joves investigadors sobre les línies temàtiques de la
col·lecció pictòrica del Consell Insular de Mallorca, aprovada per resolució de dia 10 d’agost de 2021
per la vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística

Fets

1. La Directora insular de Cultura va emetre, el 26 d'agost de 2020, una memòria justificativa sobre la convocatòria per concedir dues beques
a joves investigadors sobre les línies temàtiques de la col·lecció pictòrica del Consell Insular de Mallorca.  El 2 de març de 2021, en va
emetre una altra de complementària i, el 9 de juny, una altra d'actualització de dades.

2. El 4 de març i el 27 de maig es van emetre sengles informes jurídics favorables respecte a la convocatòria esmentada.

3. En l'expedient de referència consta l'informe favorable del Servei de Comptabilitat i Pressupost, de dia 6 de juliol de 2021, sobre la despesa
anticipada sol·licitada de 15.000,00 €, a càrrec de la partida pressupostària 20.33480.48100, i el document comptable RC amb el número
d'operació 220219000432.

4. La Intervenció Delegada del Centre la Misericòrdia ha fiscalitzat, el 29 de juliol de 2021, favorablement l'expedient.

Fonaments de dret

1. L'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca.

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

3. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del
règim jurídic del sector públic.

4. La  Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

5. El Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat per acord del Ple del Consell de Mallorca de 12 d'abril de 2018.

6. Les bases reguladores publicades en el BOIB núm. 10, de 23 de gener de 2021.

7. El es Bases d'execució del pressupost del Consell de Mallorca de l'any 2021.Decret d'organització del Consell de Mallorca i l

Per tot això dict la resolució següent.

Resolució

1. per a la concessió de dues beques a joves investigadors sobre les línies temàtiques de la col·lecció pictòrica delAprovar la convocatòria 
Consell Insular de Mallorca, les condicions de la qual s'adjunten i formen part integrant d'aquesta resolució.

Les bases reguladores de la subvenció estan publicades en el BOIB núm.10, de 23 de gener de 2021.

2. Autoritzar una despesa de 15.000,00€, per atendre les dues beques de la convocatòria esmentada, a càrrec de la partida pressupostària
20.33480.48100, núm. d'operació 220219000432.

En tractar-se d'una despesa anticipada corresponent a l'exercici 2022, resta condicionada a la disponibilitat de crèdit adequat i suficient per
finançar-la en l'exercici pressupostari al qual s'imputa la despesa (2022).

3.  d'aquesta convocatòria i traslladar aquesta informació a la Base de Dades Nacional de Subvencions.Ordenar la publicació en el BOIB
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Convocatòria que regeix la concessió de dues beques a joves investigadors sobre les línies temàtiques de la col·lecció pictòrica del
Consell Insular de Mallorca

1.  Normativa reguladora i publicitat

1.1 La convocatòria per a la concessió de dues beques a joves investigadors es troben regulades per les bases, publicades en el BOIB núm.
10, de 23 de gener de 2021, i, subsidiàriament, per l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca (aprovada per acord del Ple
de 23 de desembre de 2016 [BOIB núm. 21, de 18/2/17] i modificada per acord del Ple de 14 de juny de 2018 [BOIB núm. 96, de 4/8/18]).

1.2 El Consell de Mallorca publicarà l'extracte d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

1.3 La concessió de cadascuna de les beques es notificarà individualment a les persones beneficiàries.

Així mateix, es traslladarà la informació corresponent a aquestes beques a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

2. Objecte i finalitat

2.1 El Consell Insular de Mallorca, a través del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, en l'exercici de les seves
competències, vol promoure, mitjançant aquesta convocatòria, el treball individual  d'una persona física en un projecte d'investigació i
recerca, que representi una aportació de continguts, documents i anàlisis i, alhora, incentivar els joves investigadors.

2.2 Estimular la investigació i la documentació de la col·lecció pictòrica que gestiona el Departament de Cultura, Patrimoni i Política
Lingüística.

2.3 Els temes d'investigació que s'estableixen en aquestes bases són:

Investigació sobre els artistes estrangers, en el context artístic de Deià, durant el període 1900 - 1965.

Investigació sobre la trajectòria i l'obra de l'artista Pilar Montaner Maturana.

2.4 La investigació s'ha d'iniciar en haver rebut la persona guanyadora de la beca la notificació de la concessió d'aquesta i haurà d'estar
finalitzada en el termini màxim de 12 mesos.

3. Dotació pressupostària

3.1 Es convoquen dues beques d'investigació, cada una de les quals dotada amb 7.500,00 €, el que fa un total de 15.000,00 €, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 20 33480 48100 del pressupost del Consell de Mallorca.

3.2 L'import de les beques s'ha calculat tenint en compte el contingut de la base 4.7 de les bases que regeixen la concessió de beques del
Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística (BOIB núm. 10, de 23 de gener de 2021).

3.3 La quantia total màxima que figura en el punt 3.1 té caràcter estimat i està condicionada a la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en
el pressupost de l'exercici de l'any 2022.

4. Persones beneficiàries: requisits i condicions

Per obtenir la condició de beneficiària, les persones sol·licitants han de complir els requisits següents:

4.1 Tenir una llicenciatura o graduació en història de l'art.

4.2 Tenir el límit d'edat de 30 anys.

4.3 Una mateixa persona es pot presentar a les dues beques, si bé només se'n podrà beneficiar d'una.

4.4  Els projectes que presentin no han d'haver estat editats íntegrament com a llibre, catàleg, etc.

5.  Òrgans competents per instruir i resoldre el procediment

L'òrgan competent per aprovar la convocatòria i resoldre'n les concessions és la vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura
Patrimoni i Política Lingüística.
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La instrucció correspon a la Secretaria Tècnica del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, que ha de dur a terme totes les
actuacions o els actes de tràmit necessaris per vetllar pel compliment dels requisits de la convocatòria.

6. Termini i lloc de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s'han de presentar dins el termini de , comptadors des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la15 dies hàbils
convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, segons el model annex.

Les persones interessades hauran d'omplir els models de sol·licitud que s'adjunten a la convocatòria i que també estan disponibles a la seu
electrònica del Consell de Mallorca https://seu.conselldemallorca.net/ , apartat "Subvencions, ajuts, beques i premis".

La presentació de sol·licituds s'ha de fer a través del registre electrònic del Consell de Mallorca

https://cim.sedipualba.es/segex/tramite.aspx?idtramite=12082

7. Comissió de selecció

La Comissió de selecció estarà integrada per:

Presidència: Maria Pastor Gelabert, directora insular de Cultura, o el seu substitut Francesc Riera Vayreda, cap de servei de Cultura.

Secretaria:  Gabriel Pons i Homar, cap de secció de Museus.

Vocalies:

- Francisca Lladó Pol, professora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la UIB.
- Andreu J. Villalonga Vidal, professor del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la UIB.
- Maria del Mar Gaita Socias, tècnica de Museus del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística.
- Miquel Àngel Capellà Galmés, professor del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la UIB.

8. Règim de concurrència i criteris de valoració

El procediment de selecció de les persones beneficiàries es durà a terme mitjançant concurrència competitiva, segons el barem següent:

L'interès de la proposta (quins aspectes es tractaran i quin enfocament es donarà a l'estudi) :  fins a 3 punts.
La qualitat tècnica (es tindrà en compte el currículum i les fonts que s'utilitzaran): fins a 2 punts.
El plantejament metodològic (s'analitzarà el plantejament teòric i el programa de treball): fins a 3 punts.
L'originalitat (els objectius que es pretenen assolir en referència als estudis ja fets): fins a 1 punt.
L'adequació de la proposta (en referència al programa museològic de la col·lecció pictòrica del Consell de Mallorca): fins a 1 punt.

9. Abonament de les beques

L'abonament de les beques es farà en tres terminis:

• Una vegada resolt el procediment, en el mes de gener de 2022, es tramitarà el primer pagament, corresponent a una tercera part del
total (2.500,00 €).
• Als quatre mesos, comptadors a partir del primer pagament, es tramitarà el segon pagament (2.500,00 €).
• Al final del període establert per realitzar la investigació es tramitarà el tercer i darrer pagament (2.500,00 €). 

10. Recursos

Contra l'acord que adopti la vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, que no posa fi a la via
administrativa, podeu interposar el recurs d'alçada davant aquesta consellera o davant la Presidència, en el termini d'un mes, a partir de
l'endemà de rebre aquesta notificació.

Contra la desestimació expressa dels recurs d'alçada, hi podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de rebre la notificació de la desestimació de l'esmentat
recurs.

Si passats tres mesos des de la interposició del recurs d'alçada, no n'heu rebut la notificació de resolució expressa, s'entén desestimat per
silenci i hi podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, sense limitació de temps.
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No obstant l'anterior, hi 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 la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del  procediment administratiu comú
de les administracions públiques.

 

Palma, a la data de la firma electrònica (27 d'agost de 2021)

El secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística
(Resolució de 23/7/2019, BOIB núm. 109, de 8/8/2019)
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ANNEX 1
SOL·LICITUD DE BECA

CONCESSIÓ D'UNA BECA DE ................................................................................................

Dades de la persona

Nom i cognoms
 
 

NIF  

Adreça per a notificacions
 
 

Codi postal  

Adreça electrònica per a
comunicacions

 Població  

 

Declaracions (marcau si n'és el cas)

 □   En nom propi, declar:
1) Que em trob al corrent de les obligacions tributàries amb l'AEAT i amb el Consell de Mallorca, així com de les obligacions amb la TGSS.
2) Que no he estat sancionat/da o condemnat/da, en els darrers tres anys, per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per
raó de sexe o de gènere mitjançant resolució administrativa o sentència judicial ferma (article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat entre
dones i homes).

 

Projecte per al qual sol·licitau la beca
(Heu de formalitzar un annex 1 per cada sol·licitud que presenteu)

Línia sol·licitada Nom del projecte

 
 

 

 
 

 

Juntament amb la sol·licitud, heu de presentar la resta de la documentació que es relaciona en el punt 8 de les bases de la convocatòria (BOIB
núm. 10, de 23/01/2021).

Lloc, data i signatura de la persona sol·licitant / representant

La presentació d'aquesta sol·licitud implica, d'acord amb l'article 10.3 de l'Ordenança de subvencions del CIM, el consentiment perquè
l'òrgan instructor demani els certificats d´estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  En el cas que no vulgueu
donar aquest consentiment, haureu de presentar un escrit que ho manifesti i aportar els certificats corresponents amb la sol·licitud i quan us
sigui requerit per l'òrgan instructor.

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
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