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ASSUMPTE: MODIFICACIÓ DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS
DE MINIMIS PER A LA CREACIÓ EN ARTS VISUALS I AUDIOVISUALS ANY
2018
Feim públic que el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en sessió
ordinària de dia 17 de setembre de 2018, de conformitat amb les bases aprovades
en data 30.7.2018 i publicades en el (BOIB núm.102 de 18.8.2018), va adoptar el
següent acord:
Modificar l'acord adoptat pel Consell Executiu de dia 30 de juliol de 2018 en relació
amb l'aprovació de les bases i la convocatòria d'ajuts de minimis per a la creació en
arts visuals i audiovisuals any 2018, de la manera següent:
Primer. Pel que fa a l'import global màxim i crèdit pressupostari, on diu:
a) Import global màxim dels ajuts de minimis i crèdit pressupostari:
LÍNIA
1. Projectes d'investigació artística
2. Projectes de formació en arts visuals
3. Producció d'obra
4. Producció d'exposicions
5. Preproducció i postproducció de projectes audiovisuals
TOTAL

IMPORT
10.000€
10.000€
10.000€
10.000€
20.000€
60.000€

En el cas que per a una línia no s'esgoti la consignació pressupostària, la quantitat
sobrant s'assignarà a una de les altres línies d'ajuts pel següent ordre de
preferència: 1. investigació, 2. formació, 3. producció d'obra, 4. producció
d'exposicions i 5. projectes audiovisuals.
L'import màxim a què es destina la convocatòria únicament es podrà ampliar, sens
necessitat de nova publicació, en el supòsit d'aportacions expresses de tercers per
contribuir al finançament de l'objecte de la convocatòria i que s'hagin concretat
posteriorment a la seva aprovació.
Els imports anteriors s'imputaran d'acord amb les distribuició anual i les partides
pressupostàries següents:
Línies
Línies 1 a 4
Línia 5

2018
8.000€
15.000€

Partida
4-33400-4890006
4-33400-4890006

2019
36.000€
5.000€

Ha de dir:
1

Els imports anteriors s'imputaran d'acord amb la distribució anual i les partides
pressupostàries següents:
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Línies
Línies 1 a 4
Línia 5

2018
8.000€
15.000€

Partida
4-33400-4890006
4-33400-4890006

2019
32.000€
5.000€

Segon. Pel que fa a la base 3.4, que fa referència a requisits i condicions de les
activitats subvencionades, on diu:
4. En el cas dels projectes seleccionats, se'n cediran, per al termini de dos anys, els
drets de reproducció per a la divulgació, comunicació, etc del projecte o l'activitat
amb caràcter exclusiu i per a qualsevol país del món, tant en l'exposició (incloent-hi
les possibles itineràncies) com en la divulgació i la comunicació (publicacions,
dossier de premsa, etc.).
Ha de dir:
4. En el cas dels projectes seleccionats, l'acceptació de la subvenció implicarà la
cessió al Consell Insular de Menorca, per al termini de dos anys, dels drets de
reproducció per a la divulgació, comunicació, etc. del projecte o l'activitat, per a
qualsevol país del món, tant en l'exposició (incloent-hi les possibles itineràncies) com
en la divulgació i la comunicació (publicacions, dossier de premsa, etc.), sense
perjudici de la resta dels drets d'autor i altres drets que integren la propietat
intel·lectual, com els drets patrimonials i els drets morals, d'acord amb l'ordenament
legal que sigui d'aplicació.
Interposició de recursos
Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs
d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà
que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 22 de la Llei
8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.
L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan
hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del
recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma
El secretari del Consell Executiu
Octavi Pons Castejón

Octavi Pons Castejón
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