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RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES RESOLEN LES INADMISIONS I 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 DESPLAÇAMENTS FORA DE CATALUNYA PER PORTAR A 
TERME ACTIVITATS EXPOSITIVES EN L’ÀMBIT DE LES ARTS VISUALS, EL 
DISSENY I L’ARQUITECTURA. 

            02/L0170 U10 N-INAD-DES/2016 

 
 
 
FETS 
 
1. Per resolució del director de l’Institut Ramon Llull de data 17 de maig de 2016 (DOGC 

número 7121, de 17.5.2016) s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions 
en règim de concurrència competitiva per a desplaçaments fora de Catalunya per 
portar a terme activitats expositives en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i 
l’arquitectura.  

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

consten a l’expedient. 
 
3. En data 15 de setembre de 2016, la comissió avaluadora per a l’estudi i proposta de la 

sol·licituds d’aquesta 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 (DOGC núm. 6671 de 24.07.2014). 

 
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. L’article 90 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú estableix que tota 
persona interessada pot desistir de la seva sol·licitud o, quan això no estigui prohibit 
per l’ordenament jurídic, pot renunciar als seus drets. 
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6. La base 12 que regeix la concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull per a 
desplaçaments fora de Catalunya per portar a terme activitats expositives en l’àmbit 
de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura, regula la inadmissió i 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 la inadmissió o 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.  
 
 
RECURSOS PROCEDENTS 
 
 
Comunicar que contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, d’acord 

amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques, es pot interposar recurs d’alçada davant del 

director de l’Institut Ramon Llull, en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà del 

dia en que tingui lloc la notificació d’aquesta resolució. El termini del mes conclou el 

mateix dia en què es va produir la notificació.  
 
 
Barcelona, 20 d’octubre de 2016 
 
L’Instructor 
 
 
 
 
 
 
Josep Marcé i Calderer 
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ANNEX           
 
 
L0170 U10 N-ART 255/16-1  
Sol·licitant: Marta Milà Pascual  
Artista: Marta Milà / Marc Torrellas 
Dates: 07/06/2016 a 25/09/2016 
Activitat: exposició "The Wheat Lookout (El Mirador de Blat)". Brandon/Winnipeg, 
Manitoba (Canadà) 
Import sol·licitat: 2.800,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import proposat: 0,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
9 de juny de 2016. La comissió acorda acceptar el desistiment presentat. 
 
 
L0170 U10 N-ART 279/16-1  
Sol·licitant: Xavier Escribà Pascual 
Artista: Xavier Escribà Pascual 
Dates: 04/06/2016 
Activitat: exposició de videocreació "Le Dialogue Des Contraires" en el marc de La Nuit 
Pastel. Albi ( França) 
Import sol·licitat: 335,25 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import proposat: 0,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
30 de juny de 2016. La comissió acorda acceptar el desistiment presentat. 
 
 
L0170 U10 N-ART 306/16-1  
Sol·licitant: Javier Daniel Creus Román 
Artista: Javier Daniel Creus Román 
Dates: 15/02/2016 a 20/02/2016 
Activitat: exposició "Conexiones Creativas. Transversal 1.0". Medellín (Colòmbia) 
Import sol·licitat: 601,31 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import proposat: 0,00 € 
 
La base 12 que regeix la concessió de subvencions per a desplaçaments fora de 
Catalunya per portar a terme activitats expositives en l’àmbit de les arts visuals, el disseny 
i l’arquitectura 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 30 de juny de 2016, l'Institut Ramon Llull tramet una notificació electrònica al 
sol·licitant on se li reclama la documentació següent: 
 
- Projecte de l’activitat expositiva. 
- Descripció de l’equipament que acull l'activitat expositiva. 
- Carta d’invitació de l’equipament, fira, mostra o biennal que acull l’activitat expositiva on 
constin les dades de l’entitat que la programa, nom de l’autor, nom i funció tècnica o 
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artística de l’acompanyant en cas que n’hi hagi i dates de l’activitat expositiva. La carta ha 
d’especificar que l’entitat que acull l’activitat expositiva no assumeix el cost dels 
desplaçaments i/o transports de càrrega. La carta no serà vàlida si no inclou la signatura 
del representat o el segell de l’entitat que programa l’activitat expositiva. Es podrà utilitzar 
el model facilitat per l’Institut Ramon Llull. 
- Documentació que acrediti haver realitzat, com a mínim, una activitat expositiva 
individual en el circuit professional en els darrers tres anys o que l’autor ha estat objecte 
d’una publicació monogràfica de la seva obra. 
- Còpies de les crítiques especialitzades que l’autor ha rebut, com a mínim, en els darrers 
tres anys. 
- Trajectòria professional, especificant els premis, beques i reconeixements rebuts en 
l’àmbit de les arts visuals, l’arquitectura o el disseny, indicant l’any i la institució que els ha 
atorgat. 
 
El sol·licitant és notificat el 30 de juny de 2016 però no presenta la documentació que se li 
reclama en el termini establert. Per aquest motiu, es considera que el sol·licitant desisteix 
de la seva sol·licitud. 
 
 
L0170 U10 N-ART 310/16-1  
Sol·licitant: Rosa Maria Pérez Solano  
Artista: Rosa Maria Pérez Solano 
Dates: 27/05/2016 a 07/07/2016 
Activitat: exposició "Subjective Reality". Shanghai (Xina) 
Import sol·licitat: 538,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import proposat: 0,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
18 de juliol de 2016. La comissió acorda acceptar el desistiment presentat. 
 
 
L0170 U10 N-ART 311/16-1  
Sol·licitant: Maria Nuria Rossell Fontanillas  
Artista: Maria Nuria Rossell Fontanillas 
Dates: 27/05/2016 a 07/07/2016 
Activitat: exposició "Subjective Reality". Shanghai (Xina) 
Import sol·licitat: 538,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import proposat: 0,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
6 de juliol de 2016. La comissió acorda acceptar el desistiment presentat. 
 




