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RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES RESOLEN LES INADMISIONS I 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.  

02/L0170 U10 N-2T/ INAD-DES(1)/2015 

 
 
FETS 
 
1. Per resolució del director de l’Institut Ramon Llull de data 9 de març de 2015 (DOGC 

número 6831, de 16.3.15) i la seva modificació de data 19 de maig de 2015 (DOGC 
núm. 6886, de 5 de juny 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.   

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

consten a l’expedient. 
 
3. En data 15 d’octubre 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,  
 
1. Inadmetre les sol·licituds de subvencions que es detallen a l’Annex I. 
 
2. Declarar el desistiment de les sol·licituds de subvencions que es detallen a l’Annex II.  
 
 
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 i amb l’article 18.1 dels estatuts de 
l’Institut Ramon Llull, es pot interposar recurs d’alçada davant del director de l’Institut 
Ramon Llull, en el termini d’un mes a comptar des de la publicació de la resolució.  
 
 
 
Barcelona, 2 de novembre de 2015 
L’Instructor 
 
 
 
 
 
 
Josep Marcé i Calderer 
El gerent de l’Institut Ramon Llull 
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ANNEX I 
 
 
L0170 U10 N-ART 92/15-2  
Beneficiari: Miguel García Membrado 
Artista: Miguel García Membrado  
Dates: 12/05/2015 a 17/05/2015 
Activitat: exposició "Flaggeds (marcats)". Mardin  (Turquia) 
Import sol·licitat: 687,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import proposat: 0,00 € 
 
La comissió acorda inadmetre aquesta sol·licitud per haver estat presentada fora del 
termini establert a la resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a 
la promoció exterior de les arts visuals.  
 
Aquesta resolució estableix que “les sol•licituds s’han de presentar obligatòriament com a 
mínim un mes abans de l’inici de l’activitat. En els casos de les exposicions s’entén per 
inici de l’activitat la data d’inauguració de l’exposició, que haurà de constar a la carta 
d’invitació.” 
 
La sol·licitud es presenta el 16 d'abril de 2015 i l'inici de l'activitat és el 12 de maig de 
2015. 
 
 
L0170 U10 N-ART 293/15-2  
Beneficiari: Francisco Rubio Perera 
Artista: La Fundició SCCL  
Dates: 01/07/2015 
Activitat: exposició del projecte 'Bellvitge rol en viu'. Quito  (Equador) 
Import sol·licitat: 3.040,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import proposat: 0,00 € 
 
La comissió acorda inadmetre la sol•licitud perquè al primer termini ja es va resoldre la 
mateixa sol•licitud (codi L0170 U10 N-ART 90/15-1).   
 
En data 15 d'abril de 2015 La Fundició SCCL presenta, dins del primer termini d'aquesta 
convocatòria, una sol.licitud de subvenció per a la realització de l'exposició del projecte 
"Bellvitge rol en viu", a la qual se li assigna el codi L0170 U10 N-ART 90/15-1.  
 
En data 27 de juliol de 2015 es resol la convocatòria per a la concessió de subvencions 
per a la promoció exterior de les arts visuals corresponents al primer termini de l'any 
2015, entre les quals consta l'expedient amb codi L0170 U10 N-ART 90/15-1.  
 
En data 19 de maig de 2015 (abans, doncs, de la resolució de data 27 de juliol), el 
sol.licitant vol aportar documentació a l'expedient mecionat, però per error utilitza el 
formulari de sol.licitud de subvenció enlloc del formulari d'aportació de documentació.  
 
D’aquesta manera, crea una nova sol.licitud de subvenció en el termini obert per 
presentar sol.licituds en aquell moment (segon termini d’aquesta convocatòria), a la qual 
se li assigna un altre codi d’expedient L0170 U10 N-ART 293/15-2. 
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L0170 U10 N-ART 352/15-2  
Beneficiari: Núria Güell Serra 
Artista: Núria Güell Serra  
Dates: 02/06/2015 a 06/06/2015 
Activitat: exposició d'obra a "Art Present: Mapping Space That Could Return To Earth 
Again" en el marc de la 12a Biennal de l'Havana i participació a un Simposium. L'Havana  
(Cuba) 
Import sol·licitat: 861,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import proposat: 0,00 € 
 
La comissió acorda inadmetre aquesta sol·licitud per haver estat presentada fora del 
termini establert a la resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a 
la promoció exterior de les arts visuals.  
 
Aquesta resolució estableix que "les sol·licituds s’han de presentar obligatòriament com a 
mínim un mes abans de l’inici de l’activitat. En els casos de les exposicions s’entén per 
inici de l’activitat la data d’inauguració de l’exposició, que haurà de constar a la carta 
d’invitació." 
 
La sol·licitud es presenta el 7 de maig de 2015 i l'inici de l'activitat és el 4 de juny de 2015. 
 
 
L0170 U10 N-ART 353/15-2  
Beneficiari: Francisco Rubio Perera 
Artista: La Fundició SCCL  
Dates: 01/07/2015 
Activitat: exposició el projecte 'Bellvitge rol en viu'. Quito  (Equador) 
Import sol·licitat: 3.040,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import proposat: 0,00 € 
 
La comissió acorda inadmetre la sol•licitud perquè al primer termini ja es va resoldre la 
mateixa sol•licitud (codi L0170 U10 N-ART 90/15-1).   
 
En data 15 d'abril de 2015 La Fundició SCCL presenta, dins del primer termini d'aquesta 
convocatòria, una sol.licitud de subvenció per a la realització de l'exposició del projecte 
"Bellvitge rol en viu", a la qual se li assigna el codi L0170 U10 N-ART 90/15-1.  
 
En data 27 de juliol de 2015 es resol la convocatòria per a la concessió de subvencions 
per a la promoció exterior de les arts visuals corresponents al primer termini de l'any 
2015, entre les quals consta l'expedient amb codi L0170 U10 N-ART 90/15-1.  
 
En data 18 de maig de 2015 (abans, doncs, de la resolució de data 27 de juliol), el 
sol.licitant vol aportar documentació a l'expedient mecionat, però per error utilitza el 
formulari de sol.licitud de subvenció enlloc del formulari d'aportació de documentació.  
 
D’aquesta manera, crea una nova sol.licitud de subvenció en el termini obert per 
presentar sol.licituds en aquell moment (segon termini d’aquesta convocatòria), a la qual 
se li assigna un altre codi d’expedient L0170 U10 N-ART 353/15-2. 
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L0170 U10 N-ART 389/15-2  
Beneficiari: Luis Rafael Macías Barragán 
Artista: Luis Rafael Macías Barragán  
Dates: 05/01/2015 a 11/01/2015 
Activitat: projecte de so i cinema. Ginebra  (Suïssa), Grenoble  (França), Laussane  
(Suïssa), Lyon  (França), Munchestein  (Suïssa) 
Import sol·licitat: 637,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import proposat: 0,00 € 
 
La comissió acorda inadmetre aquesta sol·licitud per haver estat presentada fora del 
termini establert a la resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a 
la promoció exterior de les arts visuals.  
 
Aquesta resolució estableix que "les sol·licituds s’han de presentar obligatòriament com a 
mínim un mes abans de l’inici de l’activitat. En els casos de les exposicions s’entén per 
inici de l’activitat la data d’inauguració de l’exposició, que haurà de constar a la carta 
d’invitació. No regeix el termini d’un mes per a activitats que es duguin a terme durant els 
mesos de gener, febrer, març i abril. Les activitats realitzades els mesos de gener, febrer, 
març i abril s’hauran de presentar al primer termini." El primer termini comença l'endemà 
de la publicació de les bases al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 16 
d'abril de 2015.  
 
La sol·licitud es presenta el 25 d'abril de 2015 i l'inici de l'activitat és el 5 de gener de 
2015. 
 
 
L0170 U10 N-ART 390/15-2  
Beneficiari: Tamara Kuselman Chrñajovsky 
Artista: Tamara Kuselman Chrñajovsky  
Dates: 24/09/2015 a 27/09/2015 
Activitat: performance "The Schizophrenic Prop". Vancouver  (Canadà) 
Import sol·licitat: 1.050,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import proposat: 0,00 € 
 
La comissió acorda inadmetre aquesta sol·licitud ja que no compleix amb les bases de la 
convocatòria per a la concessió de subvencions per a la promoció exterior de les arts 
visuals.  
 
La base primera estableix que "l’inici del desplaçament ha de ser des de Catalunya, així 
com la seva finalització". La sol·licitant declara que el desplaçament s'inicia el 18 de 
setembre amb sortida des d'Àmsterdam i finalitza el 29 de setembre amb retorn també a 
Àmsterdam. 
 
Per aquest motiu, la comissió acorda inadmetre aquesta sol·licitud. 
 
 
L0170 U10 N-ART 442/15-2  
Sol·licitant: La Xina Associació per l'Art de Recerca Total.  
Artista: Xesco Mercé i Benjamí Alvarez. 
Dates: 18/07/2015 a 26/08/2015 
Activitat: exposició "Barcelona, Chiny / Figuracions". Varsòvia  (Polònia) 
Import sol·licitat: 1.188,00 € 
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Import subvencionable: 0,00 € 
Import proposat: 0,00 € 
 
La comissió acorda inadmetre aquesta sol·licitud ja que el pressupost presentat indica 
que els ingressos superen el cost de l'activitat a desenvolupar pel sol.licitant. 
  
Amés, la base 7.1 que regeix la concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull per la 
promoció exterior de les arts visuals estableix que "a la carta d'invitació de l'equipament, 
fira, mostra o biennal que acull l'activitat ha de constar el nom de l'artista o col·lectiu 
artístic, el nom del tècnic que acompanya l'artista i les dates de l'activitat. La carta, a més, 
ha d'especificar que l'entiat que acull l'activitat no assumeix el cost dels desplaçaments i/o 
transport de càrrega. La carta no serà vàlida si no inclou la signatura del representat o del 
segell de l'entitat que programa l'activitat." En aquest cas, es presenten quatre cartes, tres 
sense signar i una signada on no s'especifica que l'entitat que acull l'activitat no assumeix 
el cost dels desplaçaments. 
 
Per aquests motius, la comissió acorda inadmetre aquesta sol·licitud. 
 
 
L0170 U10 N-ART 599/15-2  
Beneficiari: Luis Fernández Pons 
Artista: Lourenço Egreja  
Dates: 27/10/2015 
Activitat: exposició amb Jasmina Llobet. Lisboa  (Portugal) 
Import sol·licitat: 550,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import proposat: 0,00 € 
 
La comissió acorda inadmetre aquesta sol·licitud per haver estat presentada fora del 
termini establert a la resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a 
la promoció exterior de les arts visuals.  
 
Aquesta resolució estableix dos terminis de presentació de sol·licituds. El primer, 
comença l'endemà de la data de la publicació de les bases al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i finalitza el 15 d'abril de 2015. El segon, comença el 16 d'abril i 
finalitza el 31de juliol de 2015.  
 
La sol·licitud es presenta el 4 d'agost de 2015. 
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ANNEX II 
 
 
L0170 U10 N-ART 434/15-2  
Beneficiari: Néstor Oscar Rubé Gazzola 
Artista: Néstor Rubé  
Dates: 09/07/2015 a 24/07/2015 
Activitat: exposició individual. Rio de Janeiro  (Brasil) 
Import sol·licitat: 1.200,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import proposat: 0,00 € 
 
La base 12 de les bases de la convocatòria estableix que "la manca de presentació de 
qualsevol dels documents que es preveu a 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." 
 
El dia 20 de juliol 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 (pressupost complet i detallat, full de ruta, aclariment sobre l'equipament on es 
realitza l'activitat així com la declaració d'IVA i acreditació de l'exposició que el sol·licitant 
declara haver realitzat en els darrers tres anys).  
 
En data 3 d'agost 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 461/15-2  
Beneficiari: Silvia González Armesto 
Artista: Silvia González Armesto  
Dates: 12/08/2015 a 29/08/2015 
Activitat: exposició de pintura "Introducción al paisaje del siglo XXI: Os Ancares". 
Cervantes  (Espanya) 
Import sol·licitat: 700,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import proposat: 0,00 € 
 
En data 1 d'octubre de 2015, la sol·licitant declara a través d'una carta la seva voluntat 
expressa de desistir a la sol·licitud de subvenció L0170 U10 N-ART 461/15. 
 
 
L0170 U10 N-ART 479/15-2  
Sol·licitant: Francisco Javier Recasens Solé.  
Artista: Francisco Javier Recasens Solé. 
Dates: 17/06/2015 a 13/07/2015 
Activitat: instal·lació d'una escultura. Perigord  (França) 
Import sol·licitat: 921,82 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import proposat: 0,00 € 
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La base 12 de les bases que regeixen aquesta convocatòria estableix que "la manca de 
presentació de qualsevol dels documents que es preveu a 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 13 de juliol de 2015, l'Institut Ramon Llull tramet una notificació per correu  al 
sol·licitant on se li reclama que aporti la documentació i informació complementària que 
manca (formulari de sol·licitud, pressupost complet i detallat i carta d'invitació de 
l'equipament, fira, mostra o biennal que acull l'activitat). Aquesta notificació no pot ser 
practicada. Posteriorment es torna a intentar la notificació amb el mateix resultat. El 
sol·licitant no ha presentat la documentació restant.  
 
Per aquest motiu, es considera que el sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud. 
 
 
L0170 U10 N-ART 510/15-2  
Beneficiari: Consuelo María Llupià García 
Artista: Consuelo María Llupià García  
Dates: 08/09/2015 a 21/09/2015 
Activitat: presentació del projecte "Private views sessió estiu". L'Havana  (Cuba) 
Import sol·licitat: 733,81 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import proposat: 0,00 € 
 
La base 12 de les bases que regeixen aquesta convocatòria estableix que "la manca de 
presentació de qualsevol dels documents que es preveu a 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 25 de setembre 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: projecte de l'activitat explicant de manera concisa quin és l'objecte de l'exposició i 
de la performance i carta d'invitació de l'equipament, fira, mostra o biennal que acull 
l'activitat, d'acord amb les característiques que indiquen les bases. També se sol·licita un 
aclariment respecte una incoherència entre la declaració d'IVA i el pressupost de l'activitat 
així com un aclariment respecte el pressupost d'ingressos i despeses i l'aportació de 
subvencions d'altres administracions públiques.  
 
En data 25 de setembre la sol·licitant accedeix a la notificació electrònica però no 
presenta la documentació que se li reclama en el termini que se li atorga.  
 
Per aquest motiu, es considera que la sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud. 
 
 
L0170 U10 N-ART 511/15-2  
Beneficiari: Consuelo María Llupià García 
Artista: Consuelo María Llupià García  
Dates: 09/11/2015 a 26/11/2015 
Activitat: presentació del projecte "Private views Sessió tardor". La Habana  (Cuba) 
Import sol·licitat: 845,39 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import proposat: 0,00 € 
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La base 12 de les bases que regeixen aquesta convocatòria estableix que "la manca de 
presentació de qualsevol dels documents que es preveu a 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 21 de setembre 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: projecte de l'activitat explicant de manera concisa quin és l'objecte de l'exposició i 
de la performance i carta d'invitació de l'equipament, fira, mostra o biennal que acull 
l'activitat, d'acord amb les característiques que indiquen les bases. També se sol·licita un 
aclariment respecte una incoherència entre la declaració d'IVA i el pressupost de l'activitat 
així com un aclariment respectes el pressupost d'ingressos i despeses i l'aportació de 
subvencions d'altres administracions públiques.  
 
En data 22 de setembre la sol·licitant accedeix a la notificació electrònica però no 
presenta la documentació que se li reclama en el termini que se li atorga.  
 
Per aquest motiu, es considera que la sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud. 
 
 
L0170 U10 N-ART 578/15-2  
Beneficiari: Jasmina Llobet Sarria 
Artista: Lourenço Egreja  
Dates: 27/10/2015 
Activitat: exposició amb Lluís Pons. Lisboa  (Portugal) 
Import sol·licitat: 1.110,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import proposat: 0,00 € 
 
La base 12 de les bases que regeixen aquesta convocatòria estableix que "la manca de 
presentació de qualsevol dels documents que es preveu a 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 3 de setembre 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 (aclariment sobre l'artista i el títol de l'exposició així com sobre l'import sol·licitat, ja 
que la quantitat indicada a la sol·licitud no coincideix amb l'import declarat al pressupost 
d'ingressos i despeses).  
 
En data 9 de setembre de 2015 la notificació electrònica ha estat acceptada però el 
sol·licitant no presenta 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 580/15-2  
Beneficiari: Byfacility SL 
Artista: Byfacility SL  
Dates: 06/10/2015 a 10/10/2015 
Activitat: presentació de Visualized NYC - The future of Information Communication. San 
Francisco  (Estats Units d'Amèrica) 
Import sol·licitat: 1.214,45 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import proposat: 0,00 € 
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La base 12 de les bases que regeixen aquesta convocatòria estableix que "la manca de 
presentació de qualsevol dels documents que es preveu a 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 10 de setembre 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 (projecte de l'activitat, pressupost complet i detallat, aclariment de les dates de 
realització de l'activitat, nom de l'artista i comissari). 
 
En data 10 de setembre la sol·licitant accedeix a la notificació electrònica però no 
presenta tota la documentació que se li reclama en el termini que se li atorga.  
 
Per una banda, en el projecte de l'activitat presentat no queda acreditat que l'activitat 
objecte de la sol·licitud no consisteixi només en l'assistència i la participació en un 
congrés, activitat que queda expressament exclosa de l'objecte d'aquesta convocatòria, 
segons estableix la Base 1.2: "no són objecte d'aquesta convocatòria: l'assistència i la 
participació en congressos, jornades, conferències, seminaris, esdeveniments de caràcter 
acadèmic, esdeveniments organitzats en l'àmbit docent o bé en el marc de cursos o 
tallers de formació (...)").   
 
Per altra banda, entre la documentació esmendada tampoc no s'inclou el pressupost amb 
els ingressos i les desepeses previstos.  
 
Per aquests motius, es considera que la sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud. 
 
 
L0170 U10 N-ART 592/15-2  
Beneficiari: Idensitat Associació d'Art Contemporani 
Artista: Idensitat Associació d'Art Contemporani  
Dates: 28/09/2015 a 01/10/2015 
Activitat: presentació i mostra del projecte "Translocacions". Mexico DF  (Mèxic) 
Import sol·licitat: 1.400,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import proposat: 0,00 € 
 
En data 28 d'octubre de 2015, el sol·licitant declara a través d'una carta la seva voluntat 
expressa de desistir a la sol·licitud de subvenció L0170 U10 N-ART 592/15-2. 
 
 
L0170 U10 N-ART 595/15-2  
Beneficiari: Anna Pahissa 
Artista: Anna Pahissa  
Dates: 05/11/2015 a 02/12/2015 
Activitat: exposició, seminari i publicació del projecte "Eureka". Medellín  (Colòmbia) 
Import sol·licitat: 1.700,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import proposat: 0,00 € 
 
La base 12 de les bases que regeixen aquesta convocatòria estableix que "la manca de 
presentació de qualsevol dels documents que es preveu a 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".  
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El dia 1 de setembre 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 (projecte de l'activitat, pressupost complet i detallat, carta d'invitació de 
l'equipament, fira, mostra o biennal, document que acrediti haver realitzat una exposició 
individual en els darrers tres anys, còpies de les crítiques especialitzades rebudes en els 
darrers tres anys així com la trajectòria del sol·licitant).  
 
En data 1 de setembre la sol·licitant accedeix a la notificació electrònica però no presenta 
la documentació que se li reclama en el termini que se li atorga.  
 
Per aquest motiu, es considera que la sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud. 
 
 
L0170 U10 N-ART 602/15-2  
Beneficiari: Nuria Legarda Andueza 
Artista: Nuria Legarda Andueza  
Dates: 30/09/2015 a 03/10/2015 
Activitat: presentació del projecte "Claim Your Place I+P". Londres  (Regne Unit), Nova 
York  (Estats Units d'Amèrica) 
Import sol·licitat: 0,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import proposat: 0,00 € 
 
En data 3 de setembre de 2015, la sol·licitant declara a través d'una carta la seva voluntat 
expressa de desistir a la sol·licitud de subvenció L0170 U10 N-ART 602/15-2. 
 
 
L0170 U10 N-ART 616/15-2  
Beneficiari: Tamara Kuselman Chrñajovsky 
Artista: Tamara Kuselman Chrñajovsky  
Dates: 24/09/2015 a 27/09/2015 
Activitat: presentació de la performance "The Schizophrenic Prop" al Festival LIVE!.  
Import sol·licitat: 0,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import proposat: 0,00 € 
 
En data 10 de setembre de 2015, la sol·licitant declara a través d'una carta la seva 
voluntat expressa de desistir a la sol·licitud de subvenció L0170 U10 N-ART 616/15-2. 




