
 

 

Resolució del director general de l’EPRTVIB per la qual es designen els 

membres de la Comissió de Valoració per a la selecció de projectes de la 

convocatòria per finançar la producció d’obres audiovisuals per a 

l’exercici 2022  

  

FETS 
 

I- En data 10 de juny de 2022, el director general de l’EPRTVIB va 
dictar la resolució mitjançant la qual aprovava les bases que havien 
de regir la convocatòria per finançar de manera anticipada la 
producció d’obres audiovisuals (pel·lícula cinematogràfica de 
llargmetratge de ficció o animació, pel·lícula cinematogràfica de 
curtmetratge de ficció o animació, i documental unitari de creació) per 
a l’exercici 2022), que varen ser publicades a la plana web de 
l’EPRTVIB. 

 
II- Una vegada finalitzat el període de presentació de propostes, 

l’EPRTVIB va dur a terme la seva revisió de conformitat amb el 
previst a les bases i va comunicar, als interessats, la necessitat de 
dur a terme les esmenes corresponents. 

 
III- Que els sol·licitants varen esmenar en temps i forma els 

defectes/omissions detectats, llevat d’un sol·licitant, al qual se’l va 
notificar que el seu projecte no passaria a la fase de valoració, de 
conformitat amb el previst al punt primer de la base novena (9.1). 

 
IV- Que, de conformitat amb el que preveu al punt segon de la base 

novena (9.2), correspon al director general de l’EPRTVIB designar 
els membres que han de configurar la Comissió de Valoració.  

 
Per tot això, dict la següent 
 
 
RESOLUCIÓ 
 

I.  Designar com a membres de la Comissió de Valoració: 
 

➢ President: Sr. Joan Carles Martorell, director d’IB3 Televisió. 
➢ Primer vocal: Sr. David J. Nadal, cap de Continguts d’IB3 Televisió  
➢ Segon vocal: Sr. Javier Mora, cap de Realització i Imatge d’IB3 Televisió 
➢ Tercer vocal: Sra. Nadia Halwani, cap de Producció Aliena d’IB3 

Televisió 



 

➢ Segons designació del Consell Assessor de Continguts i de Programació 
de l’EPRTVIB, el Sr. Joan Riera.  

➢ Segons designació de l'Associació de Cineastes de les Illes Balears 
(ACIB), el Sr. Marcos Callejo. 

➢ Segons designació de l'Associació de Productors Audiovisuals de les 
Illes Balears (APAIB), el Sr. Jaume Rodriguez. 
 

Actuarà com a secretària de la Comissió, amb veu però sense vot, la Sra. 
Candelaria Pascual. 
 

II. Ordenar la publicació d’aquesta resolució a la plana web de l’EPRTVIB. 
 
 
 
 
Andreu Manresa i Monserrat 
Director general de l’EPRTVIB 
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