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RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES RESOL EL DESISTIMENT DE LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ 
CORRESPONENTS A LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS, EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA I CONVOCATÒRIA OBERTA, PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS DE L’INSTITUT RAMON LLULL PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE 
PROMOCIÓ I DIFUSIÓ EXTERIOR DE LA LITERATURA CATALANA I DE PENSAMENT  DURANT 
L'ANY 2015. 

Ref.  02/ L0124 U10 N-PROMO 2T DESIST  

 
Fets 
 
1. Per resolució del director de l'Institut Ramon Llull, de data 9 de març de 2015 (DOGC núm. 6831 de 16 de 
març de 2015) i la seva modificació de data 10 d’abril (DOGC núm. 6856, de 22 d’abril de 2015), de data 3 
de juny de 2015 (DOGC núm. 6893, de 16 de juny de 2015) i de data 13 de juliol de 2015 (DOGC núm. 
6919, de  23 de juliol de 2015)  s'obre la convocatòria en règim de concurrència competitiva i convocatòria 
oberta, per a la concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la realització d'activitats de 
promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament  durant l'any 2015. 
 
2. Les sol·licituds presentades en el termini establert a la convocatòria de referència consten a l’expedient.  
 
3. En data 24 de juliol de 2015 es reuneix la comissió de valoració per analitzar i avaluar les sol·licituds 
presentades. 
 
Fonaments de dret  

 
1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
2. El Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya. 
 
3. L’Acord de Govern 110/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aprova el model tipus de bases reguladores dels 
procediments de subvencions, en règim de concurrència competitiva, tramitats per l’Administració de la 
Generalitat i el seu sector públic. (DOGC núm. 6671 de 24.07.2014). 
 
4. La base 12 que regeix la concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la concessió de 
subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la 
literatura catalana i de pensament  durant l'any 2015 regula el desistiment de les sol·licituds. 
 
D’acord amb l’informe de la comissió de valoració i amb la base 12.3 de les bases que regeixen la 
convocatòria, la qual estableix que correspon a l’òrgan instructor resoldre sobre el desistiment de les 
sol·licituds presentades,   
 
Resolució 
 
Per tant, resolc,  
 
Declarar el desistiment de les sol·licituds de subvencions que es detallen a l’Annex.  
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Recursos procedents  
 
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, d’acord amb els articles 114 i 115 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, es pot interposar, recurs d’alçada davant del President del Consell de Direcció de 
l’Institut Ramon Llull, en el termini d’un mes a comptar des de la publicació de la resolució.  
 
Barcelona, 1 de setembre de 2015 
 
L’instructor 
 
 
 
 
Josep Marcé i Calderer 
 
Gerent de l’Institut Ramon Llull 
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ANNEX 
 
L0124 U10 N-PRO 145/15-2  
Sol·licitant: Zijiang Song   
Dates: del 29 de novembre al 2 de desembre de 2015 
Activitat: participació de la poetessa catalana Gemma Gorga al Festival Internacional de poesia de Hong 
Kong 
 
En data 21 d’abril de 2015, el senyor Zijiang Song presenta una sol·licitud de subvenció per tal de fer 
possible la participació de la poetessa catalana Gemma Gorga al Festival internacional de poesia de Hong 
Kong.  
La base 7 de la convocatòria, estableix quina és la documentació que cal presentar amb la sol·licitud. El 
sol·licitant no presenta la documentació següent:  
 

- Formulari de sol·licitud correctament emplenat.  
- Pressupost correctament emplenat.  

 
Tal i com disposa l’article 71 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, en data 22 de juny de 2015, l’Institut Ramon Llull requereix 
al sol·licitant perquè esmeni la sol·licitud i aporti la documentació requerida. El sol·licitant aporta la 
documentació requerida dins el termini establert per esmenar la sol·licitud i aportar la documentació 
requerida, però la documentació aportada és incomplerta. D’acord amb el que preveu el mateix article 71 i la 
base 11.2 de les bases que regeixen aquesta convocatòria, la manca de presentació de qualsevol dels 
documents que preveu la base 7 o la manca d’esmena dels requisits esmenables dins el termini de 10 dies 
hàbils i amb el requeriment previ, comporta el desistiment de la sol·licitud.  
 
L0124 U10 N-PRO 158/15-2  
Sol·licitant: Alaina Taylor 
Dates: del 22 de gener al 4 de febrer de 2015 
Activitat: promoció i presentació als Estats Units d’Amèrica de la traducció a l’anglès duta a terme per Peter 
Bush de l'obra El quadern gris, de Josep Pla. 
 
En data 20 d’abril de 2015, la senyora Alaina Taylor presenta una sol·licitud de subvenció per dur a terme la 
promoció i presentació als Estats Units d’Amèrica de la traducció a l’anglès duta a terme per Peter Bush de 
l'obra El quadern gris, de Josep Pla. 
En data 12 de maig de 2015, la sol·licitant comunica a l’Institut Ramon Llull el desistiment de la seva 
sol·licitud.  
 
L0124 U10 N-PRO 251/15-2  
Sol·licitant: Club Editor 1959, SL  
Dates: del 23 de març al 15 de juny de 2015 
Activitat: traducció a l’anglès i elaboració d'un dossier sobre l'obra Cartes a Màrius Torres, de Joan Sales. 
 
En data 27 d’abril de 2015, Club Editor 1959, SL presenta una sol·licitud de subvenció per tal de fer possible 
la traducció a l’anglès i elaboració d'un dossier sobre l'obra Cartes a Màrius Torres, de Joan Sales. La base 
7 de la convocatòria, estableix quina és la documentació que cal presentar amb la sol·licitud. El sol·licitant 
no presenta la documentació següent:  
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- Formulari de sol·licitud correctament emplenat.  
 
Tal i com disposa l’article 71 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, en data 7 de maig de 2015, l’Institut Ramon Llull requereix al 
sol·licitant perquè esmeni la sol·licitud i aporti la documentació requerida. Exhaurit el termini dels 10 dies per 
esmenar la sol·licitud i aportar la documentació requerida, el sol·licitant presenta la documentació requerida 
però aquesta és incomplerta. D’acord amb el que preveu el mateix article 71 i la base 11.2 de la 
convocatòria, la manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 7 o la manca 
d’esmena dels requisits esmenables dins el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ, comporta el 
desistiment de la sol·licitud.  
 
L0124 U10 N-PRO 253/15-2  
Sol·licitant: Club Editor 1959, SL   
Dates: del 23 de març al 15 de juny de 2015 
Activitat: traducció a l’anglès i elaboració d'un dossier sobre l'obra Sicília sense morts, de Guillem Frontera. 
 
En data 27 d’abril de 2015, Club Editor 1959, SL presenta una sol·licitud de subvenció per tal de fer possible 
la traducció a l’anglès i elaboració d'un dossier sobre l'obra Sicília sense morts, de Guillem Frontera. 
La base 7 de la convocatòria, estableix quina és la documentació que cal presentar amb la sol·licitud. El 
sol·licitant no presenta la documentació següent:  
 
- Formulari de sol·licitud correctament emplenat.  
 
Tal i com disposa l’article 71 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, en data 7 de maig de 2015, l’Institut Ramon Llull requereix al 
sol·licitant perquè esmeni la sol·licitud i aporti la documentació requerida. Exhaurit el termini dels 10 dies per 
esmenar la sol·licitud i aportar la documentació requerida, el sol·licitant presenta la documentació requerida 
però aquesta és incomplerta. D’acord amb el que preveu el mateix article 71 i la base 11.2 de la 
convocatòria, la manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 7 o la manca 
d’esmena dels requisits esmenables dins el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ, comporta el 
desistiment de la sol·licitud.  
 
L0124 U10 N-PRO 449/15-2  
Sol·licitant: Verlagsgruppe Lübbe  
Dates: del 12 al 30 de novembre de 2015 
Activitat: promoció de la traducció a l'alemany de l'obra Desig de xocolata, de Care Santos  
 
En data 26 de juny de 2015, Verlagsgruppe Lübbe presenta una sol·licitud de subvenció per dur a terme 
diverses activitats de promoció de la traducció a l'alemany de l'obra Desig de xocolata, de Care Santos. La 
base 7 de la  convocatòria estableix quina és la documentació que cal presentar amb la sol·licitud. L’entitat 
sol·licitant no presenta la documentació següent:  
 

- Formulari de sol·licitud correctament emplenat 
- Descripció del projecte correctament emplenat 
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Tal i com disposa l’article 71 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, en data 7 de juliol de 2015, l’Institut Ramon Llull requereix al 
sol·licitant perquè esmeni la sol·licitud i aporti la documentació requerida. Exhaurit el termini dels 10 dies per 
esmenar la sol·licitud i aportar la documentació requerida, el sol·licitant no la presenta. D’acord amb el que 
preveu el mateix article 71 i la base 11.2 de la convocatòria, la manca de presentació de qualsevol dels 
documents que preveu la base 7 o la manca d’esmena dels requisits esmenables dins el termini de 10 dies 
hàbils i amb el requeriment previ, comporta el desistiment de la sol·licitud. 
 


