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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT D'ECONOMIA I HISENDA

3547 Extracte de la Resolució del conseller executiu d’Economia i Hisenda de 26 de març de 2018 per la
qual s’aprova la convocatòria pública de la VII Edició dels Premis d’Artesania de Mallorca de 2018

BDNS (Identif.): 392073

De conformitat amb el previst als articles 17.3.b i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte
de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index)

Primer. Beneficiaris

- Persones físiques o jurídiques amb domicili fiscal, sucursal, delegació o establiment a l’illa de Mallorca.

- Estar en possessió de la carta d’artesà, carta de mestre artesà, carta de mestre artesà honorífic, document de qualificació artesanal, en vigor,
i excepcionalment, encara que no tinguin aquests distintius, podran tenir la condició de candidats de la convocatòria si disposen del document
administratiu que acrediti la condició de “pendent visita”, expedit abans de l’entrada en vigor d’aquesta convocatòria. S’exceptua aquest
requisit als participants en la categoria B “Premi Impuls i Avantguarda”.

- Estar d’alta d’activitats econòmiques. S’exceptua aquest requisit als participants en la categoria B “Premi Impuls i Avantguarda” i categoria
C “Premi Trajectòria”.

- En la categoria C “Premi Trajectòria” s’haurà d’acreditar que el candidat compta amb més de 20 anys d’experiència professional, en cas
d’estar retirat no cal tenir l’acreditació artesana en vigor.

- En la categoria B “Premi Impuls i Avantguarda” s’haurà d’acreditar que s’és alumne de centres de formació o institucions educatives
relatius als oficis artesans, o bé, que ha estat matriculat en els centres esmentats en els dos darrers anys.

- Els membres del Jurat no poden presentar candidatura a cap categoria dels premis.

Segon. Objecte

Es convoquen els “VII Premis d’Artesania de Mallorca 2018” per a potenciar el teixit productiu del sector artesà i reconèixer la qualitat del
treball dels artesans i les empreses artesanes de Mallorca. Les categories dels premis són:

- Categoria A: “Premi Producte Artesà i Disseny Mallorca 2018”. Es premiarà el producte o col·lecció d’obres que destaquin per la seva
creativitat, aplicació del disseny, adaptació al mercat i qualitat estètica, tècnica i formal.

- Categoria B: “Premi Impuls i Avantguarda Mallorca 2018”. L’objecte és potenciar el relleu generacional a l’artesania de Mallorca, l’accés
de nous talents al sector i la seva professionalització, així com estimular la creativitat dels estudiants i titulars d’escoles i institucions
educatives del sector artesà de Mallorca.

- Categoria C “Premi Trajectòria Artesana Mallorca 2017”. És un premi honorífic de reconeixement a la trajectòria professional consolidada
d’un artesà, artesana o empresa artesana de Mallorca. L’empresa artesana o l’artesà pot estar en actiu o haver cessat la seva activitat
econòmica. Ha de comptar amb més de 20 d’anys d’experiència professional demostrable.

Tercer. Bases reguladores

Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017).

Quart. Quantia

El pressupost de despeses del Consell Insular de Mallorca per a l’any 2018 destina a aquesta convocatòria la quantitat de 10.000,00 € (deu
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mil euros), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 70.43900.48100 “premis artesania”.

Cinquè. Termini per presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds, i tota la documentació annexa a la sol·licitud, és fins al 13 de juliol de 2018 (inclòs), mitjançant la
presentació en el Registre General del Consell Insular de Mallorca, i també als llocs establerts en l’apartat 4 de l’article 16 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sisè. Altres dades

Les obres i/o projectes presentats, excepte les de la categoria C “Premi Trajectòria Artesana” han d’haver estat fets en els dos darrers anys
des de la publicació d’aquesta convocatòria, no han d’estar firmades, i no poden haver estat premiats en altres concursos anteriors.

El model normalitzat de sol·licitud i la documentació que s’hi ha d’acompanyar es troba disponible, igualment, a la seu electrònica del
Consell Insular de Mallorca (https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=25526)

 

Palma, 28 de març de 2018

El secretari tècnic d’Economia i Hisenda
(Per delegació del conseller executiu d’Economia i Hisenda

Resolució de 21 de juliol de 2015, BOIB núm 113, de 25 de juliol)
Joan Ignasi Morey Marquès
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