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Adjunt us remetem l'enllaç de la publicació al BOIB de dijous, 31 de 
maig de 2018 de la Resolució de la presidenta de l’Institut d’Estudis 
Baleàrics de 23 de maig de 2018 per la qual es convoquen 
subvencions per donar suport a les jornades d'estudis locals que es 
celebrin a les Illes Balears durant l’any 2018. 
 
Poden ser beneficiaris d'aquesta subvenció els ajuntaments de les Illes 
Balears, i qualsevol tipus d'associació d'estudis locals legalment 
establerta, i no hi poden optar els projectes que obtinguin una ajuda 
pel mateix concepte de la Conselleria de Cultura, Participació i 
Esports del Govern de les Illes Balears. 
 
 
1.1.1.1.OOOObjecte, les condicions i la finalitat de la subvencióbjecte, les condicions i la finalitat de la subvencióbjecte, les condicions i la finalitat de la subvencióbjecte, les condicions i la finalitat de la subvenció    
1.1. Aquesta convocatòria té per objecte contribuir a la promoció dels 
estudis locals de les Illes Balears i a l'edició i digitalització de les 
publicacions que es desprenguin d'aquestes jornades, durant el 
període comprès entre els dies 1 de gener i 30 de novembre de 2018. 
1.2. S’estableixen tres línies de subvenció: 
a) Suport a l'organització i producció de jornades d'estudis locals en 
l'àmbit de les ciències socials a qualsevol municipi de les Illes Balears. 
S’inclouen les següents despeses: 
- Els catxes dels ponents. 
- Els desplaçaments dels ponents i l'estada. 
- La producció de qualsevol material gràfic destinat a la publicitat de 
l'esdeveniment sempre i quan facin constar la col·laboració de la 
Conselleria de Cultura, Participació i Esports. 
- La contractació de serveis professionals necessaris per a 
l'organització de l'esdeveniment. 
Queden expressament excloses de la possibilitat de subvenció les 
despeses següents: 
- Els honoraris del beneficiari de la subvenció. 
- Els tiquets de combustible i aparcament. 



b) Suport a l'edició de les actes de les jornades d'estudis locals en 
l'àmbit de les ciències socials a qualsevol municipi de les Illes Balears. 
S’inclouen totes les despeses derivades de l'edició del volum: 
producció, correcció, disseny, maquetació, impressió, revisió de 
galerades, etc. 
c) Suport a la digitalització de les actes, passades o presents, de les 
jornades d'estudis locals en l'àmbit de les ciències socials realitzades a 
qualsevol municipi de les Illes Balears. 
S’inclouen totes les despeses derivades de la digitalització del volum: 
producció, correcció, disseny, revisió de galerades, conversió en 
format EPUB, etc. 
 
2222....IIIImport màxim que es destina a la convocatòria i els crèdits mport màxim que es destina a la convocatòria i els crèdits mport màxim que es destina a la convocatòria i els crèdits mport màxim que es destina a la convocatòria i els crèdits 
pressupostaris als quals s’imputapressupostaris als quals s’imputapressupostaris als quals s’imputapressupostaris als quals s’imputa    
2.1. Es destina a aquestes ajudes un import total de 40.000 euros, 
amb càrrec al capítol 4 dels pressupostos de l’IEB per a l’any 2018. 
 
3.3.3.3.CCCCriteris objectius i de preferència que han de regir en la riteris objectius i de preferència que han de regir en la riteris objectius i de preferència que han de regir en la riteris objectius i de preferència que han de regir en la 
concessió de la subvencióconcessió de la subvencióconcessió de la subvencióconcessió de la subvenció    
3.1. Per a la concessió dels ajuts que estableix aquesta convocatòria 
s'ha d'aplicar un criteri de resolució per rigorós ordre d'entrada de les 
sol·licituds en el Registre General de la Conselleria de Cultura, 
Participació i Esports o en els registres i les oficines que preveu 
l'article 16 de la Llei 39/2015; atès que, d'acord amb la seva 
naturalesa, no són necessàries ni la comparació ni la prelació de les 
sol·licituds en un únic procediment, segons l'article 6.3 de l'Ordre de 
la consellera d'Educació i Cultura per la qual s'estableixen les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'educació 
i cultura. 
3.2. Les sol·licituds d'ajuts es poden resoldre individualment encara 
que no n'hagi acabat el termini de presentació, fins que s'exhaureixin 
els crèdits destinats a la convocatòria i, si no és el cas, fins que es 
resolguin tots els expedients presentats dins el termini. 
 
4.4.4.4.De l’import de les subvencionsDe l’import de les subvencionsDe l’import de les subvencionsDe l’import de les subvencions    
4.1. L’import màxim anual que es pot concedir a un sol·licitant no 
podrà superar els sis mil euros (6.000 €). 
4.2. Pel que fa a les activitats a les quals fan referència els punts 1.2. 
es qualificaran en funció de les puntuacions següents: 
a) Interès de la programació: de 0 a 20 punts. 
b) Si té transcendència a les altres illes o compta amb ponents de les 
altres illes o dels territoris de parla catalana: de 0 a 20 punts. 



c) Valoració dels aspectes innovadors: de 0 a 20 punts. 
d) Si les jornades s'han celebrat més de 5 anys: de 0 a 15 punts. 
e) Si els organitzadors pertanyen a una xarxa de centres d'estudis 
locals: de 0 a 15 punts. 
f) Si és tracta una temàtica que contribueix a la igualtat de gènere o si 
són dones la meitat com a mínim dels ponents que hi participen: 5 
punts. 
g) Si és una acció que té un retorn social (que reculli projectes que 
incloguin accions destinades a la millora, dinamització o revitalització 
d'un col·lectiu, una comunitat o una àrea determinada): 5 punts. 
Puntuació total: 100 punts. 
4.3. Només tendran dret a la subvenció els sol·licitants que hagin 
obtingut un mínim de 30 punts d'acord amb els criteris establerts en 
l'apartat 4.2. 
4.4. Una qualificació de 30 punts correspon al 13,33 % de l’import 
subvencionable, que s’incrementa gradualment fins al 80 %, que 
correspon als 100 punts. 
4.5. L’import màxim per cada un dels projectes especificats en el punt 
1.2 és de quatre mil euros (4.000 €). 
4.6. En cas que algun beneficiari renunciï a la subvenció, o en cas que 
es produeixi una minoració en l’import final justificat, l’import de 
l’ajuda es pot adjudicar a altres expedients de resolució. 
4.7. Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions 
concedides als beneficiaris per a la mateixa finalitat (excepció feta de 
les que provenen de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, 
segons estableix el punt 5.2 d’aquesta convocatòria), tot i que l’import 
derivat de la suma de totes les subvencions no pot ser d’una quantitat 
que superi el cost de l’activitat subvencionada. 
4.7. En cap dels casos no s’abonarà un import superior al justificat 
mitjançant factures. 
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