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02/L0170 U10 N-1T/ INAD-DES(1)/2015 
 
 
 
RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES RESOLEN ELS DESISTIMENTS DE LES 
SOL.LICITUDS DE SUBVENCIÓ CORRESPONENTS A LA CONVOCATÒRIA PER A 
LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, 
PER A LA PROMOCIÓ EXTERIOR DE LES ARTS VISUALS.  
 
 
FETS 
 
1. Per resolució del director de l’Institut Ramon Llull de data 9 de març 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 promoció exterior de les 
arts visuals durant l'any 2015 (DOGC número 6831, de 16.3.15).   

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

consten a l’expedient. 
 
3. En data 27 de maig de 2015, la comissió avaluadora per a l’estudi i proposta de la 

sol·licituds de la present convocatòria emet la seva proposta i la motivació. 
 
 
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 per a la concessió de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, tramitats per l’Administració de la Generalitat i el seu sector 
públic. 

 
4. L’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, relatiu a l’esmena i 
millora de la sol.licitud estableix que si la sol.licitud d’iniciació no reuneix els requisits 
que assenyala l’article anterior i els exigits, si s’escau, per la legislació específica 
aplicable, s’ha de requerir l’interessat perquè, en el termini de deu dies, esmeni la falta 
o aporti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considera que 
desisteix de la seva petició. 

 
5. La base 12 que regeix la concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la 

promoció exterior de les arts visuals regula la inadmissió i desistiment de les 
sol.licituds. 

 
D’acord amb la base 12.3 de les bases que regeixen la convocatòria per a la promoció 
exterior de les arts visuals, que estableix que correspon a l’òrgan instructor resoldre sobre 
el desistiment de les sol·licituds presentades, 
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RESOLUCIÓ 
 
Per tant, resolc,  
 
Declarar el desistiment de les sol·licituds de subvencions que es detallen a l’Annex.  
 
 
RECURSOS PROCEDENTS 
 
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs 
d’alçada davant el 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 en el taulell d’anuncis de la seu 
electrònica de l’Institut Ramon Llull. 
 
 
 
Barcelona, 3 de juny de 2015 
L’Instructor 
 
 
 
 
 
 
Josep Marcé i Calderer 
El gerent de l’Institut Ramon Llull 
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ANNEX  

L0170 U10 N-ART 122/15-1  
Beneficiari: Gabriel Serrano Sánchez 
Artista: Gabriel Serrano Sánchez  
Dates: 17/02/2015 a 15/05/2015 
Activitat: exposició col·lectiva d'homenatge a Manuel Vázquez Montalbán. Hamburg  i 
Múnic  (Alemanya) 
Import sol·licitat: 0,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
 
La base 12 que regeix la concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la 
promoció exterior de les arts visuals estableix que “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 desestiment de la 
sol·licitud.” 

El dia 5 de maig de 2015, l'Institut Ramon Llull tramet una notificació electrònica al 
sol·licitant on se li reclama que aporti la documentació i informació complementària que 
manca: esmena de la sol·licitud per fer-hi constar l’import sol·licitat; esmena de la 
sol·licitud per indicar que l’artista i/o comissari ha realitzat, com a mínim, una exposició 
individual en el circuit professional; esmena de la sol·licitud per fer-hi constar la declaració 
d’IVA que li correspon; projecte de l’activitat; pressupost complet i detallat, d’acord amb el 
model adjunt; cartes d’invitació; documentació que acrediti haver realitzat, com a mínim, 
una exposició individual en el circuit professional en els darrers tres anys; còpies de les 
crítiques especialitzades que l’artista i/o comissari ha rebut, com a mínim, en els darrers 
tres anys; currículum i relació de les exposicions, especificant els premis, beques i 
reconeixements rebuts en l’àmbit de les arts visuals.  

En data 16 de maig de 2015 la notificació electrònica ha estat rebutjada sense accés i el 
sol·licitant no ha presentat la documentació que se li reclama en el termini que se li 
atorga. Per aquest motiu, es considera que el sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud. 

L0170 U10 N-ART 124/15-1  
Beneficiari: Arts Windows Exhibition Curators SL 
Artista: Gabriel Serrano Sánchez  
Dates: 17/02/2015 a 15/05/2015 
Activitat: exposició col·lectiva d'homenatge a Manuel Vázquez Montalbán. Hamburg  i 
Múnic  (Alemanya) 
Import sol·licitat: 8.200,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
 
La base 12 que regeix la concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la 
promoció exterior de les arts visuals estableix que “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 desestiment de la 
sol·licitud.” 

El dia 5 de maig de 2015, l'Institut Ramon Llull tramet una notificació electrònica al 
sol·licitant on se li reclama que aporti la documentació i informació complementària que 
manca: esmena a la sol·licitud per fer-hi constar la declaració d’IVA que li correspon; 
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projecte de l’activitat; pressupost cmplet i detallat, d’acord amb el model adjunt; cartes 
d’invitació; documentació que acrediti haver realitzat, com a mínim, una exposició 
individual en el circuit professional en els darrers tres anys; còpies de les crítiques 
especialitzades que l’artista i/o comissari ha rebut, com a mínim, en els darrers tres anys; 
currículum i relació de les exposicions, especificant els premis, beques i reconeixements 
rebuts en l’àmbit de les arts visuals.  

En data 16 de maig de 2015 la notificació electrònica ha estat rebutjada sense accés i el 
sol·licitant no ha presentat la documentació que se li reclama en el termini que se li 
atorga. Per aquest motiu, es considera que el sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud. 
 
 


