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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE L’INSTITUT 

RAMON LLULL, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A LA REALITZACIÓ 

D’ACTIVITATS DE PROMOCIÓ I DIFUSIÓ EXTERIOR D’OBRES IL·LUSTRADES DE LITERATURA 

INFANTIL I JUVENIL PER A L’ANY 2015. 

Ref.  02/ L0126 U10 2T PROMO LIJ 2015 

 

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 de 2015 (DOGC núm. 6856, de 22 d’abril de 2015) i de 

data 3 de juny de 2015 (DOGC núm. 6893, de 16 de juny de 2015) s'obre la convocatòria per a la concessió 

de les subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d’activitats de promoció i difusió 

exterior d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil per a l’any 2015. 

 

2. Les sol·licituds presentades en el termini establert a la convocatòria de referència consten a l’expedient.  

 

3. En data 1 d’octubre de 2015 es reuneix la comissió de valoració per a l’estudi i proposta de 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 10 de les bases que regeixen la convocatòria de concessió de subvencions de l’Institut Ramon 

Llull per a la realització d’activitats de promoció i difusió exterior d’obres il·lustrades de literatura infantil i 

juvenil per a l’any 2015 regula el procediment de concessió de les subvencions. 

 

5. D’acord amb l’informe de la comissió de valoració i d’acord amb la base 10.4 de les bases que regeixen la 

convocatòria, la qual estableix que correspon a l’òrgan instructor formular la proposta de resolució 

provisional de concessió de les subvencions,  

 

Resolució  

 

Per tant, resolc,  

 

1. Proposar els sol·licitants que es detallen en annex com a beneficiaris de les subvencions pels imports i 

objecte que s’hi detallen.  
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2. Requerir, si escau, els sol·licitants proposats com a beneficiaris, que presentin la documentació requerida 

en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució.  

 

3. Establir que la manca de presentació de la documentació requerida, en el termini de 10 dies hàbils a 

comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, comporta el desistiment de la sol·licitud.  

 

4. Establir que els sol·licitants proposats com a beneficiaris de subvencions disposen de 10 dies hàbils, a 

comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, per presentar al·legacions o desistir de la 

seva sol·licitud.  

 

 

Barcelona, 9 d’octubre de 2015 

 

L’òrgan instructor 

 

 

 

 

Josep Marcé i Calderer 
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ANNEX 

 

L0126 U10 N-PLIJ 685/15-2  

Sol·licitant: Sarbacane Création, SARL 

Dates: de l’1 al 6 de desembre de 2015 

Activitat: gira de promoció de la publicació en francès de l'obra La màquina del temps, de Meritxell Martí 

il·lustrada per Xavier Salomó 

Import sol·licitat: 1.273,42 € 

Import subvencionable: 1.273,42 € 

Puntuació proposada: 47 

Import proposat: 1.273,00 € 

 

La comissió valora molt positivament la trajectòria de l'entitat sol·licitant, una editorial amb 10 anys 

d'existència i més de sis-cents títols publicats a França en el sector de la il·lustració i el còmic. Es valora 

també positivament l'interès cultural de les activitats, ja que l'editorial fa promoció de la primera obra d'un 

autor català que ha publicat amb ajut de l'Institut Ramon Llull, i el grau de co-finançament de l'activitat, ja 

que es demana ajut únicament per a les despeses de desplaçament, allotjament i honoraris amb un 

pressupost molt ajustat. La dimensió internacional de l'activitat mereix també una valoració molt positiva atès 

que la gira inclou una participació al saló de Montreuil, el més important en il·lustració infantil i juvenil 

d'Europa. Aquesta participació així com la presentació a llibreries mereix una valoració favorable de la 

capacitat de difusió de l’esdeveniment. 

La comissió proposa destinar la subvenció al finançament de les despeses derivades del desplaçament, 

l’allotjament i els honoraris de Xavier Salomó 

 

L0126 U10 N-PLIJ 702/15-2  

Sol·licitant: Stichting Kinderboekenmarkt.   

Dates: de 23 de març al 18 de setembre de 2015 

Activitat: participació de l'Il·lustrador Roger Olmos a la Feria Internacional Kinderboekenmarkt dels Països 

Baixos 

Import sol·licitat: 1.400,00 € 

Import subvencionable: 1.400,00 € 

Puntuació proposada: 47 

Import proposat: 1.400,00 € 

 

La comissió valora molt positivament la trajectòria de l'entitat sol·licitant que ha convidat diverses vegades 

escriptors i il·lustradors catalans i que en aquesta edició presenta els il·lustradors Roger Olmos i Ignasi 

Blanch, tot i que sol·licita la subvenció únicament per a la participació del primer. Es valora també 

positivament l'interès cultural de les activitats, ja que es mostra l'obra de Roger Olmos des de diversos punts 

de vista, incloent-hi xerrades i una exposició de les seves obres, i el grau de co-finançament de l'activitat, ja 

que es demana ajut únicament per a la participació de Roger Olmos. La dimensió internacional de l'activitat 

mereix també una valoració positiva atesa la centralitat d'aquest festival en l'àmbit europeu, la qual cosa 

repercuteix favorablement en la capacitat de difusió de l’esdeveniment.  

La comissió proposa destinar la subvenció al finançament de les despeses derivades dels honoraris de 

Roger Olmos. 

 

D’acord amb el que estableix la base 11.3, de les bases que regeixen aquesta convocatòria, el sol·licitant ha 

de presentar dins el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta proposta 
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de resolució provisional de concessió de subvencions, la documentació requerida següent, detallada a la 

base 11.5:   

 

- Fotocòpia de la documentació que acrediti la personalitat jurídica del sol·licitant. En el cas de 

persones jurídiques, caldrà adjuntar també la documentació acreditativa de la representació amb 

què actua la persona física sol·licitant i fotocòpia del seu passaport. 
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