
Annex 1. Llista provisional de sol·licituds admeses.
 
SOL·LICITANT: Danaciobaxy Bautista Puesan
VÍDEO: Invisible
NÚM. REGISTRE: IBJove 57. 04/03/2021

SOL·LICITANT: Edward Velasco Fallorina
VÍDEO: Mare Terra
NÚM. REGISTRE: REGAGE21e00004910025.  14/04/2021

SOL·LICITANT: Maria Antònia Bauzà Crespí
VÍDEO: Natura la Nostra Llar
NÚM. REGISTRE: GOIBE98348. 08/04/2021

SOL·LICITANT: Arnau Cloquells Sintes
VÍDEO: TAO
NÚM. REGISTRE: REGAGE21e00004620671. 12/04/2021

SOL·LICITANT: Andreu Vicenç Clar Isern
VÍDEO: Tot Compta
NÚM. REGISTRE: 0827794-BARCELON SUC24. 15/4/2021

SOL·LICITANT: Jonatan Rigo García
VÍDEO:Classe ràpida sobre educació ambiental
NÚM. REGISTRE: IBJove 90. 15/04/2021

SOL·LICITANT: Eva Gomila Torrent
VÍDEO: Canvi Climàtic
NÚM. REGISTRE: REGAGE21e00004949677. 15/4/2021
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SOL·LICITANT: Aula Balear
VÍDEO: El Món Necessita un Canvi
NÚM. REGISTRE: GOIBE111454. 15/4/2021

SOL·LICITANT: IES Son Pacs
VÍDEO: Petits Grans Desastres
NÚM. REGISTRE: L50E11951. 16/02/2021

SOL·LICITANT: IES Son Pacs
VÍDEO: Un Present amb Futur
NÚM. REGISTRE: L50E4172. 22/01/2021

SOL·LICITANT: IES Sa Colomina
VÍDEO: Cada Cosa al seu Lloc
NÚM. REGISTRE: GOIBE85751. 30/03/2021

SOL·LICITANT: IES Sa Colomina
VÍDEO: Polseres Verdes
NÚM. REGISTRE: GOIBE85728. 30/03/2021

SOL·LICITANT: IES Sa Colomina
VÍDEO: Eivissa més Neta
NÚM. REGISTRE: GOIBE85708. 30/3/2021

SOL·LICITANT: IES Sa Colomina
VÍDEO: La Festa de les Llaunes
NÚM. REGISTRE: GOIBE85655. 30/03/2021
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SOL·LICITANT: IES Sineu
VÍDEO: Quin Món Volem
NÚM. REGISTRE: GOIBE9162. 23/2/2021

SOL·LICITANT: IES Balàfia
VÍDEO: Tornem a la Terra el que és de la Terra
NÚM. REGISTRE: GOIBE71426. 24/03/2021

SOL·LICITANT: La Salle d’Inca
VÍDEO: Redueix  Reutilitza Recicla
NÚM. REGISTRE: REGAGE21e00004775161. 13/04/2021

SOL·LICITANT: Escola d’Art de Menorca
VÍDEO: Un Bòtil Més
NÚM. REGISTRE: Maó 4955733.15/4/2021

SOL·LICITANT: Escola d’Art de Menorca
VÍDEO: Per tu,10 Anys en el Futur
NÚM. REGISTRE: REGAGE21e00004954886 

SOL·LICITANT: Escola d’Art de Menorca
VÍDEO: Un Matí Ideal
NÚM. REGISTRE: REGAGE21e00004952490

SOL·LICITANT: Escola d’Art de Menorca
VÍDEO: Acció Reacció
NÚM. REGISTRE: REGAGE21e00004953332.15/04/2021
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Annex 2. Llista provisional de sol·licituds excloses.

Les sol·licituds següents han estat provisionalment excloses i resten pendents d’esmenar 
les deficiències o d’aportar els documents que se citen en cada cas:

SOL·LICITANT: Antoni Tornero Oliver
VÍDEO: La Mar de Bruts
NÚM. REGISTRE: IBJove 87. 12/04/2021

Des de l’Institut Balear de la Joventut no hem pogut comprovar la residència a les Illes 
Balears  d’Eduard Cabalín Manresa. D'acord amb el punt 4 de les bases ,les persones 
físiques sol·licitants han d’ésser residents a les Illes Balears.
Cal presentar el certificat d'empadronament justificatiu de la residència.

SOL·LICITANT: Antònia Heredia Ferrà
VÍDEO: Pagesia 2021
NÚM. REGISTRE: IBJove93.15/04/2021

1-El vídeo que s’ha presentat no té el guió en català. Al punt 6 de les bases de la 
convocatòria s’estableix que «els vídeos que tenguin guió han de ser en llengua catalana i 
poden estar subtitulats en català, en castellà o en anglès». Cal aportar el vídeo en llengua 
catalana.

2-Les persones que participen d’aquesta convocatòria, així com els centre educatius han 
d’aportar el document d’autorització de captació i ús d’imatge (Model 2), com a mínim, de
totes les persones que apareixen al vídeo. S’ha detectat que no s’ha aportat l'autorització 
de la persona que surt al vídeo i per tant cal aportar aquesta documentació.
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3- Des de l’Institut Balear de la Joventut no hem pogut comprovar la residència a les Illes 
Balears . D'acord amb el punt 4 de les bases, les persones físiques sol·licitants han d’ésser
residents a les Illes Balears.
Cal presentar el certificat d'empadronament justificatiu de la residència.

SOL·LICITANT: Antoni Mestre Hernández
VÍDEO: La Torre de Marfil
NÚM. REGISTRE: 2021-E-RC-2484. 14/4/2021

Des de l’Institut Balear de la Joventut no hem pogut comprovar la residència a les Illes 
Balears de Julián Eduardo Arias Mina, Antoni Mestre Hernández i Antoni Heitzmann 
Barceló. D'acord amb el punt 4 de les bases, les persones físiques sol·licitants han d’ésser 
residents a les Illes Balears.
Cal presentar el certificat d'empadronament justificatiu de la residència.

SOL·LICITANT: Immaculada Oliver González
VÍDEO: Que Pensen els Joves dels Principals Problemes Medi Ambientals
NÚM. REGISTRE: Alcúdia17362. 15/04/2021

1-Les persones que participen d’aquesta convocatòria, així com els centre educatius han 
d’aportar el document d’autorització de captació i ús d’imatge (Model 2), com a mínim, de
totes les persones que apareixen al vídeo. S’ha detectat que no s’ha aportat l'autorització 
de les persones que surten al vídeo i per tant cal aportar aquesta documentació.

2- Des de l’Institut Balear de la Joventut no hem pogut comprovar la residència a les Illes 
Balears . D'acord amb el punt 4 de les bases, les persones físiques sol·licitants han d’ésser
residents a les Illes Balears.
Cal presentar el certificat d'empadronament justificatiu de la residència.
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SOL·LICITANT: Yandra de la Mano Lorenzo
VÍDEO: Sense Fons
NÚM. REGISTRE: REGAGE21e00004978920. 15/04/2021

Les persones que participen d’aquesta convocatòria, així com els centre educatius han 
d’aportar el document d’autorització de captació i ús d’imatge (Model 2), com a mínim, de
totes les persones que apareixen al vídeo. S’ha detectat que no s’ha aportat l'autorització 
de les persones que surten al vídeo i per tant cal aportar aquesta documentació.

SOL·LICITANT: Manuel Moreno Cortés
VÍDEO: Tot Torna
NÚM. REGISTRE: 

1-El dia 15 d’abril  de 2021 es va rebre documentació relacionada amb el vídeo Tot Torna 
per correu electrònic i no tenim coneixement que s’hagi presentat per cap altre via. La 
sol·licitud i la documentació s’ha d’aportar en qualsevol de les formes que estableix 
l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques que s’especifiquen a l’apartat 9 de les bases. El correu 
electrònic no és una de les formes de presentació que recull aquesta normativa, per la 
qual cosa, cal aportar, si és possible, el comprovant d’haver presentat el formulari de 
sol·licitud (Model 1) per una d’aquestes vies  amb el corresponent registre d’entrada dins 
el termini de presentació de sol·licituds que va finalitzar el 15 d’abril de 2021.

2- Falta el model 3 de nomenament de la persona representant de l’agrupació, emplenat i
firmat per tots els membres de l’agrupació.

3-Des de l’Institut Balear de la Joventut no hem pogut comprovar la residència a les Illes 
Balears dels membres de l’agrupació . D'acord amb el punt 4 de les bases, les persones 
físiques sol·licitants han d’ésser residents a les Illes Balears.
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Cal presentar el certificat d'empadronament justificatiu de la residència.

SOL·LICITANT: Erik Jonás Anderson Fradejas
VÍDEO: Conciència
NÚM. REGISTRE: Q00006336e21011171759. 9/04/2021

1-Les persones que participen d’aquesta convocatòria, així com els centre educatius han 
d’aportar el document d’autorització de captació i ús d’imatge (Model 2), com a mínim, de
totes les persones que apareixen al vídeo. S’ha detectat que no s’ha aportat l'autorització 
de les persones que surten al vídeo i per tant cal aportar aquesta documentació.

2- Des de l’Institut Balear de la Joventut no hem pogut comprovar la residència a les Illes 
Balears de Maria Miquel Palou. D'acord amb el punt 4 de les bases, les persones físiques 
sol·licitants han d’ésser residents a les Illes Balears.
Cal presentar el certificat d'empadronament justificatiu de la residència.

SOL·LICITANT: Catalina Jaume Gayà
VÍDEO: Sense Títol
NÚM. REGISTRE: 

1-El dia 15 d’abril  de 2021 es va rebre documentació relacionada amb el vídeo Sense Títol 
per correu electrònic i no tenim coneixement que s’hagi presentat per cap altre via. La 
sol·licitud i la documentació s’ha d’aportar en qualsevol de les formes que estableix 
l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques que s’especifiquen a l’apartat 9 de les bases. El correu 
electrònic no és una de les formes de presentació que recull aquesta normativa, per la 
qual cosa, cal aportar, si és possible, el comprovant d’haver presentat el formulari de 
sol·licitud (Model 1) per una d’aquestes vies  amb el corresponent registre d’entrada dins 
el termini de presentació de sol·licituds que va finalitzar el 15 d’abril de 2021.
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2- Des de l’Institut Balear de la Joventut no hem pogut comprovar la residència a les Illes 
Balears dels membres de l’agrupació. D'acord amb el punt 4 de les bases, les persones 
físiques sol·licitants han d’ésser residents a les Illes Balears.
Cal presentar el certificat d'empadronament justificatiu de la residència.

SOL·LICITANT: Núria Garcia Caparrós
VÍDEO: Atura’l
NÚM. REGISTRE: 

El dia 13 d’abril  de 2021 es va rebre documentació relacionada amb el vídeo Atura’l per 
correu electrònic i no tenim coneixement que s’hagi presentat per cap altre via. La 
sol·licitud i la documentació s’ha d’aportar en qualsevol de les formes que estableix 
l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques que s’especifiquen a l’apartat 9 de les bases. El correu 
electrònic no és una de les formes de presentació que recull aquesta normativa, per la 
qual cosa, cal aportar, si és possible, el comprovant d’haver presentat el formulari de 
sol·licitud (Model 1) per una d’aquestes vies  amb el corresponent registre d’entrada dins 
el termini de presentació de sol·licituds que va finalitzar el 15 d’abril de 2021.

SOL·LICITANT: Maria Estelrich Riera
VIDEO: Tota una Vida
NÚM. REGISTRE: IBJove 89.15/4/2021
Des de l’Institut Balear de la Joventut no hem pogut comprovar la residència a les Illes 
Balears dels membres de l’agrupació Maria Estelrich Riera, Álvaro Fernández Zarzosa i 
Marina Rueda Garau. D'acord amb el punt 4 de les bases, les persones físiques 
sol·licitants han d’ésser residents a les Illes Balears.
Cal presentar el certificat d'empadronament justificatiu de la residència.
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SOL·LICITANT: Escola d’Art de Menorca
VÍDEO: Reflexions
NÚM. REGISTRE: REGAGE21e0000 4956365.15/4/2021

1-El dia15 d’abril de 2021 es va rebre documentació relacionada amb el vídeo Reflexions a 
través del Registre electrònic comú (REC), amb la sol·licitud explícita de participar 
d’aquest certamen de vídeo. Tot i així, no s’ha rebut el formulari de sol·licitud (Model 1) 
correctament emplenat i signat electrònicament a través d’aquest registre. Cal aportat 
aquesta documentació.

2-Les persones que participen d’aquesta convocatòria, així com els centre educatius han 
d’aportar el document d’autorització de captació i ús d’imatge (Model 2), com a mínim, de
totes les persones que apareixen al vídeo. S’ha detectat que no s’ha aportat l'autorització 
de les persones que surten al vídeo i per tant cal aportar aquesta documentació.

SOL·LICITANT: Escola d’Art de Menorca
VÍDEO: Entrevista
NÚM. REGISTRE: Maó 4953893.15/4/2021

1-El dia15 d’abril de 2021 es va rebre documentació relacionada amb el vídeo Entrevista  a
través del Registre electrònic comú (REC), amb la sol·licitud explícita de participar 
d’aquest certamen de vídeo. Tot i així, no s’ha rebut el formulari de sol·licitud (Model 1) 
correctament emplenat i signat electrònicament a través d’aquest registre. Cal aportat 
aquesta documentació.

2-El vídeo que s’ha presentat no té el guió en català. Al punt 6 de les bases de la 
convocatòria s’estableix que «els vídeos que tenguin guió han de ser en llengua catalana i 
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poden estar subtitulats en català, en castellà o en anglès». Cal aportar el vídeo en llengua 
catalana.

SOL·LICITANT: Escolania de Lluc
VÍDEO: Natura 2
NÚM. REGISTRE: REGAGE21e00004973091. 15/04/2021

1-El dia15 d’abril de 2021 es va rebre documentació relacionada amb el vídeo Natura 2  a 
través del Registre electrònic comú (REC), amb la sol·licitud explícita de participar 
d’aquest certamen de vídeo. Tot i així, no s’ha rebut el formulari de sol·licitud (Model 1) 
correctament emplenat i signat electrònicament a través d’aquest registre. Cal aportat 
aquesta documentació.

2- El dia 4 de maig de 2021 es va rebre el formulari de participació a la convocatòria del 
Certamen de Vídeo de Medi Ambient Carnet Jove 2020 ( model 1)  a través del del 
Registre electrònic comú (REC) emplenat, però sense signatura electrònica. Al punt 9.3 de
les bases de la Convocatòria del Certamen indica 9.3. Els centres educatius i la resta 
d'entitats amb personalitat jurídica, i els seus representants, han de presentar la 
documentació telemàticament, mitjançant el Registre electrònic comú (REC) de l'Administració 
General de l'Estat, al qual es pot accedir a través de l'enllaç https://rec.redsara.es/registro, 
amb la sol·licitud específica del procediment adjunta, disponible a la Seu Electrònica de la 
CAIB, signada electrònicament. Per poder fer ús del REC, es requereix un certificat digital o 
DNI electrònic. En el cas que no ho facin, se'ls requerirà que presentin la documentació per 
aquesta via, i es considerarà la data de presentació la de l'esmena. 

SOL·LICITANT: Agora
VÍDEO: Dibus
NÚM. REGISTRE: 
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1- El dia14 d’abril de 2021 es va rebre documentació relacionada amb el vídeo Dibus per 
correu electrònic i no tenim coneixement que s’hagi presentat per cap altre via. La 
sol·licitud i la documentació s’ha d’aportar en qualsevol de les formes que estableix 
l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques que s’especifiquen a l’apartat 9 de les bases. El correu 
electrònic no és una de les formes de presentació que recull aquesta normativa, per la 
qual cosa, cal aportar, si és possible, el comprovant d’haver presentat el formulari de 
sol·licitud (Model 1) per una d’aquestes vies  amb el corresponent registre d’entrada dins 
el termini de presentació de sol·licituds que va finalitzar el 15 d’abril de 2021.

2-No s’ha aportat el CIF del centre educatiu. Cal aportar aquesta documentació.

SOL·LICITANT: Agora
VÍDEO: 2078
NÚM. REGISTRE: 

1- El dia14 d’abril de 2021 es va rebre documentació relacionada amb el vídeo 2078 per 
correu electrònic i no tenim coneixement que s’hagi presentat per cap altre via. La 
sol·licitud i la documentació s’ha d’aportar en qualsevol de les formes que estableix 
l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques que s’especifiquen a l’apartat 9 de les bases. El correu 
electrònic no és una de les formes de presentació que recull aquesta normativa, per la 
qual cosa, cal aportar, si és possible, el comprovant d’haver presentat el formulari de 
sol·licitud (Model 1) per una d’aquestes vies  amb el corresponent registre d’entrada dins 
el termini de presentació de sol·licituds que va finalitzar el 15 d’abril de 2021.

2-No s’ha aportat el CIF del centre educatiu. Cal aportar aquesta documentació.
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SOL·LICITANT: Agora
VÍDEO: Eco Inés,Luna i June
NÚM. REGISTRE: 

 1-El dia14 d’abril de 2021 es va rebre documentació relacionada amb el vídeo Eco 
Inés,Luna i June per correu electrònic i no tenim coneixement que s’hagi presentat per cap
altre via. La sol·licitud i la documentació s’ha d’aportar en qualsevol de les formes que 
estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques que s’especifiquen a l’apartat 9 de les bases. El 
correu electrònic no és una de les formes de presentació que recull aquesta normativa, 
per la qual cosa, cal aportar, si és possible, el comprovant d’haver presentat el formulari 
de sol·licitud (Model 1) per una d’aquestes vies  amb el corresponent registre d’entrada 
dins el termini de presentació de sol·licituds que va finalitzar el 15 d’abril de 2021.

2-No s’ha aportat el CIF del centre educatiu. Cal aportar aquesta documentació.

SOL·LICITANT: Agora
VÍDEO: Song
NÚM. REGISTRE: 

 1-El dia14 d’abril de 2021 es va rebre documentació relacionada amb el vídeo Song  per 
correu electrònic i no tenim coneixement que s’hagi presentat per cap altre via. La 
sol·licitud i la documentació s’ha d’aportar en qualsevol de les formes que estableix 
l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques que s’especifiquen a l’apartat 9 de les bases. El correu 
electrònic no és una de les formes de presentació que recull aquesta normativa, per la 
qual cosa, cal aportar, si és possible, el comprovant d’haver presentat el formulari de 
sol·licitud (Model 1) per una d’aquestes vies  amb el corresponent registre d’entrada dins 
el termini de presentació de sol·licituds que va finalitzar el 15 d’abril de 2021.
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2-No s’ha aportat el CIF del centre educatiu. Cal aportar aquesta documentació.

SOL·LICITANT: Agora
VÍDEO: Entrevista
NÚM. REGISTRE: 

 1-El dia14 d’abril de 2021 es va rebre documentació relacionada amb el vídeo Entrevista 
per correu electrònic i no tenim coneixement que s’hagi presentat per cap altre via. La 
sol·licitud i la documentació s’ha d’aportar en qualsevol de les formes que estableix 
l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques que s’especifiquen a l’apartat 9 de les bases. El correu 
electrònic no és una de les formes de presentació que recull aquesta normativa, per la 
qual cosa, cal aportar, si és possible, el comprovant d’haver presentat el formulari de 
sol·licitud (Model 1) per una d’aquestes vies  amb el corresponent registre d’entrada dins 
el termini de presentació de sol·licituds que va finalitzar el 15 d’abril de 2021.

2-No s’ha aportat el CIF del centre educatiu. Cal aportar aquesta documentació.

SOL·LICITANT: Agora
VÍDEO: Sense Títol Aina,Luisa India
NÚM. REGISTRE: 

1- El dia14 d’abril de 2021 es va rebre documentació relacionada amb el vídeo  Sense Títol 
Aina,Luisa India per correu electrònic i no tenim coneixement que s’hagi presentat per cap
altre via. La sol·licitud i la documentació s’ha d’aportar en qualsevol de les formes que 
estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques que s’especifiquen a l’apartat 9 de les bases. El 
correu electrònic no és una de les formes de presentació que recull aquesta normativa, 
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per la qual cosa, cal aportar, si és possible, el comprovant d’haver presentat el formulari 
de sol·licitud (Model 1) per una d’aquestes vies  amb el corresponent registre d’entrada 
dins el termini de presentació de sol·licituds que va finalitzar el 15 d’abril de 2021.

2-No s’ha aportat el CIF del centre educatiu. Cal aportar aquesta documentació.

3- Les persones que participen d’aquesta convocatòria, així com els centre educatius han 
d’aportar el document d’autorització de captació i ús d’imatge (Model 2), com a mínim, de
totes les persones que apareixen al vídeo. S’ha detectat que no s’han aportat  les 
autoritzacions i per tant cal aportar aquesta documentació.

SOL·LICITANT: Agora
VÍDEO: Energia Violeta
NÚM. REGISTRE: 

 1-El dia14 d’abril de 2021 es va rebre documentació relacionada amb el vídeo  Energia 
Violeta per correu electrònic i no tenim coneixement que s’hagi presentat per cap altre 
via. La sol·licitud i la documentació s’ha d’aportar en qualsevol de les formes que 
estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques que s’especifiquen a l’apartat 9 de les bases. El 
correu electrònic no és una de les formes de presentació que recull aquesta normativa, 
per la qual cosa, cal aportar, si és possible, el comprovant d’haver presentat el formulari 
de sol·licitud (Model 1) per una d’aquestes vies  amb el corresponent registre d’entrada 
dins el termini de presentació de sol·licituds que va finalitzar el 15 d’abril de 2021.

2-No s’ha aportat el CIF del centre educatiu. Cal aportar aquesta documentació.

SOL·LICITANT: Adriana Martí Mandingorra
VÍDEO: Les Poliplàstics!
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NÚM. REGISTRE: 

1.-  El dia 15 d’abril l de  2021 es va rebre documentació relacionada amb el vídeo Les 
Poliplàstics! per correu electrònic i no tenim coneixement que s’hagi presentat per cap 
altre via. La sol·licitud i la documentació s’ha d’aportar en qualsevol de les formes que 
estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques que s’especifiquen a l’apartat 9 de les bases. El 
correu electrònic no és una de les formes de presentació que recull aquesta normativa, 
per la qual cosa, cal aportar, si és possible, el comprovant d’haver presentat el formulari 
de sol·licitud (Model 1) per una d’aquestes vies  amb el corresponent registre d’entrada 
dins el termini de presentació de sol·licituds que va finalitzar el 15 d’abril de 2021.

2. D’acord amb el model1  i model 2 presentats per  la persona sol·licitant, Adriana  Martí 
Mandingorra amb DNI 41541021P, hem pogut comprovar que és menor de 18 anys i no 
compleix el requisit  del punt 4. de les bases de la convocatòria  Destinataris i límits , a 
l’apartat 4.1 indica que la convocatòria va destinada a les persones físiques, residents a 
les Illes Balears de 18 a 30 anys.
En el cas que aquesta informació no sigui correcte, cal presentar fotocòpia del DNI.
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