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RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS, EN 
RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA I CONVOCATÒRIA OB ERTA, PER A LA 
PROMOCIÓ EXTERIOR DE LES ARTS VISUALS CORRESPONENTS  AL PRIMER TERMINI 
DE L'ANY 2015. 

Ref. 02/ L0170 U10 N-AAVV N-1T/15 RES. DEFINITIVA 
 

 
 
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 19 de maig de 2015 (DOGC núm. 
6886, de 5 de juny de 2015) s'obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, per a la promoció exterior de les arts visuals per a l’any 
2015. 
 
2. En data 28 de maig de 2015 es reuneix la comissió de valoració per a l’estudi i proposta de 
les sol·licituds presentades. 
 
3. En data 19 de juny de 2015, l’òrgan instructor formula la proposta de resolució provisional de 
concessió de les subvencions, d’acord amb la proposta de la comissió de valoració. 
 
4. En data 23 de juliol de 2015, l’òrgan instructor formula la proposta de resolució definitiva de 
concessió de les subvencions, d’acord amb la proposta de la comissió de valoració. 
 
Fonaments de dret  
 
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. 
 
El Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya 
 
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.  
 
L’Institut Ramon Llull disposa de crèdit adequat i suficient en el pressupost vigent. 
 
L’article 13.2.e) dels Estatuts de l’Institut Ramon Llull faculta el director de l'Institut Ramon Llull 
en matèria d’atorgament de subvencions. 
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Resolució 
 
Per tant, resolc,  
 
1-  Atorgar les subvencions pels imports i l’objecte als sol·licitants que es detallen en Annex I. 
 
2-  Denegar les sol·licituds de subvencions que es detallen a l’Annex II. 
 
3-  Establir que l’Institut Ramon Llull inicia la tramitació del pagament del 100% de l’import 
atorgat un cop efectuada l’activitat subvencionada i amb la presentació prèvia de la 
documentació justificativa que estableix la base 16. 
 
4- Establir que els beneficiaris estiguin disposats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació 
que l’Institut Ramon Llull o altres òrgans competents estimi necessàries. 
 
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, 27 de juliol de 2015 
 
El director de l'Institut Ramon Llull 
 
 
 
 
Àlex Susanna i Nadal 
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ANNEX I 
 
L0170 U10 N-ART 53/15-1  
Beneficiari: Anna Comellas Alabern 
Artista: Anna Comellas Alabern  
Dates: 15/04/2015 a 19/04/2015 
Activitat: participació a Kölner Liste. Colònia  (Alemanya) 
Import sol·licitat: 966,16 € 
Import subvencionable·: 966,16 € 
Import atorgat: 469,00 € 
 
La comissió valora positivament la trajectòria de l'artista, atès que ha realitzat tres activitats en 
el camp de les arts visuals en els darrers tres anys, i positivament els premis obtinguts, atès 
que ha rebut premis i beques de caràcter nacional. L'interès estratègic es valora positivament ja 
que l'activitat es realitza a Alemanya, país on l'IRL té oficina. El prestigi de l'equipament es 
valora positivament, ja que Kölner Liste és una fira de caràcter internacional. El projecte es 
valora positivament, atès que el format és innovador. 
 
La puntuació total obtinguda és de 8 punts. 
 
L0170 U10 N-ART 54/15-1  
Beneficiari: Espai Imaginari SL 
Artista: Adolf Pla Garrigós  
Dates: 10/12/2015 
Activitat: exposició "El so de la llum". Kobe  (Hyôgo - Japó) 
Import sol·licitat: 6.000,00 € 
Import subvencionable·: 6.000,00 € 
Import atorgat: 2.400,00 € 
 
La comissió valora positivament la trajectòria de l'artista, atès que ha realitzat un ampli nombre 
d'itineràncies prèvies del projecte expositiu objecte de la sol•licitud en diversos països. La 
comissió valora  positivament els premis rebuts per l'artista, atès que ha estat guardonat amb 
premis de caràcter internacional en la disciplina de la música. La comissió acorda valorar 
aquests premis ja que el projecte es desenvolupa de manera transversal entre les disciplines 
de la música i les arts visuals, tot adoptant un format expositiu. La comissió valora l'interès 
estratègic positivament, atès que l'activitat es realitza a Japó, inclòs en la llista de països 
d'interès estratègic per l'IRL. El prestigi de l'equipament es valora positivament, ja que el CAP 
(the Conferente on Art and Art Projects) de Kobe, Japó, és un espai d'influència local. La 
comissió valora positivament el projecte, atès que aquest afavoreix la projecció de la cultura 
catalana donant a conèixer dues figures tan importants com Montou i Gaudí. 
 
La puntuació total obtinguda és de 7 punts. 
 
L0170 U10 N-ART 90/15-1  
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·: 1.520,00 €  
Import atorgat: 738,00 € 
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La comissió valora positivament la trajectòria de l'artista, atès que ha realitzat tres activitats en 
el camp de les arts visuals en els darrers tres anys, i positivament els premis obtinguts, atès 
que ha rebut premis i beques de caràcter nacional. L'interès estratègic no es valora 
positivament ja que l'activitat es realitza a l'Ecuador, no inclòs en la llista de països amb interès 
estratègic per l'IRL. El prestigi de l'equipament es valora positivament, ja que la Fundación 
Museos de la Ciudad és un equipament prescriptor de caràcter nacional a l'Ecuador. El projecte 
es valora molt positivament, ja que inclou obra de nova creació, el seu format és innovador i els 
artistes catalans porten a terme col•laboracions amb artistes locals i internacionals. 
 
A l’import subvencionable provisional (3.040,00 €) s’hi ha restat la quantitat proporcional 
corresponent a l’artista acompanyant donat que el sol·licitant no acredita suficientment ostentar-
ne la representació. Per aquest motiu, l’import proposat en la resolució provisional s’ha vist 
reduït de 1.477,00 € a 738,00€. 
 
La puntuació total obtinguda és de 8 punts. 
 
L0170 U10 N-ART 91/15-1  
Beneficiari: Josep Miàs Gifre 
Artista: Josep Miàs Gifre  
Dates: 01/06/2015 a 15/06/2015 
Activitat: exposició retrospectiva de MIAS Arquitectes. Belgrad  (Sèrbia) 
Import sol·licitat: 14.950,00 € 
Import subvencionable·: 14.950,00 € 
Import atorgat: 8.542,00 € 
 
La comissió valora molt positivament la trajectòria de l'artista, atès que ha realitzat nombroses 
activitats en el camp de l'arquitectura i tres activitats en el camp de les arts visuals en els 
darrers tres anys. La comissió valora molt positivament els premis obtinguts, atès que ha rebut 
nombrosos premis i reconeixements de caràcter nacional i internacional en l'àmbit de 
l'arquitectura. L'interès estratègic no es valora positivament ja que l'activitat es realitza a Sèrbia, 
no inclòs en la llista de països amb interès estratègic per l'IRL. El prestigi de l'equipament es 
valora  positivament, atès que la Faculty of Architecture de Belgrad és un centre prescriptor en 
l’àmbit de l'arquitectura. L'activitat es valora postivament, ja que el projecte presenta, en format 
expositiu, continguts de la disciplina de l'arquitectura. 
 
La puntuació total obtinguda és de 9 punts. 
 
L0170 U10 N-ART 111/15-1  
Beneficiari: Gisela Ràfols Compte 
Artista: Gisela Ràfols Compte  
Dates: 21/03/0205 a 17/04/2015 
Activitat: participació a l'exposició col·lectiva "INPUT_10 años de fotografía española en China". 
Beijing  (Xina) 
Import sol·licitat: 546,95 € 
Import subvencionable·: 546,95 € 
Import atorgat: 266,00 € 
 
La comissió valora positivament la trajectòria de l'artista, atès que ha realitzat tres activitats en 
el camp de les arts visuals en els darrers tres anys, i  positivament els premis obtinguts, atès 
que ha rebut premis i reconeixements de caràcter nacional. L'interès estratègic es valora 
positivament ja que l'activitat es realitza a Xina, inclòs en la llista de països amb interès 
estratègic per l’IRL. El prestigi de l'equipament es valora positivament, atès que l'Studio Aotu és 
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un espai enfocat a la projecció internacional. L'activitat es valora  positivament, ja que 
l'exposició inclou obra de nova producció de l'artista. 
 
La puntuació total obtinguda és de 8 punts. 
 
L0170 U10 N-ART 127/15-1  
Beneficiari: Silvia Dauder SL 
Artista: Silvia Dauder Torruella  
Dates: 13/01/2015 a 25/01/2015 
Activitat: participació a l'exposició "Villa Toronto". Toronto  (Canadà) 
Import sol·licitat: 883,44 € 
Import subvencionable·: 883,44 € 
Import atorgat: 732,00 € 
 
La comissió valora molt positivament la trajectòria de la sol•licitant, atès la seva prolífica 
trajectòria com a comissària i galerista en el camp de les arts visuals, i molt positivament els 
premis obtinguts, atès que ha rebut múltiples premis i reconeixements de reconegut prestigi 
tant en l'àmbit nacional com internacional. L'interès estratègic es valora  positivament ja que 
l'activitat es realitza a Canadà, inclòs en la llista de països d’interès estratègic per l’IRL. El 
prestigi de l'equipament es valora molt positivament, atès que Villa Toronto és un esdeveniment 
de caràcter internacional i de reconegut prestigi. L'activitat es valora  positivament, ja que el 
format del projecte és innovador i s'emmarca en un circuit internacional de difusió on els artistes 
catalans tenen l’oportunitat d'interactuar amb altres artistes internacionals. 
 
La puntuació total obtinguda és de 12 punts. 
 
L0170 U10 N-ART 129/15-1  
Beneficiari: Patricia Dauder Torruella 
Artista: Patricia Dauder Torruella  
Dates: 16/01/2015 a 23/01/2015 
Activitat: participació a l'exposició "Villa Toronto". Toronto  (Canadà) 
Import sol·licitat: 805,49 € 
Import subvencionable·: 805,49 € 
Import atorgat: 667,00 € 
 
La comissió valora molt positivamentla trajectòria de l'artista, atesa la seva excel•lent trajectòria 
com a artista visual, i molt positivament els premis obtinguts, atès que ha rebut múltipes beques 
i reconeixements de reconegut prestigi en l'àmbit nacional i internacional. L'interès estratègic es 
valora  positivament ja que l'activitat es realitza a Canadà, inclòs en la llista de països d’interès 
estratègic per l’IRL. El prestigi de l'equipament es valora molt positivament, atès que Villa 
Toronto és un esdeveniment de caràcter internacional i de reconegut prestigi. L'activitat es 
valora positivament, ja que el format del projecte és innovador i s'emmarca en un circuit 
internacional de difusió on els artistes catalans tenen l’oportunitat d'interactuar amb altres 
artistes internacionals. 
 
La puntuació total obtinguda és de 12 punts. 
 
L0170 U10 N-ART 168/15-1  
Beneficiari: Associació SingCat 
Artista: David Mutiloa  
Dates: 26/02/2015 a 20/03/2015 
Activitat: exposició "Notes de color". Singapur  (Singapur) 
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Import sol·licitat: 673,00 € 
Import subvencionable·: 673,00 € 
Import atorgat: 442,00 € 
 
La comissió valora positivament la trajectòria de l'artista, atès que ha realitzat tres activitats en 
el camp de les arts visuals en els darrers tres anys, i positivament els premis obtinguts, atès 
que ha rebut premis i beques de caràcter nacional i internacional. L'interès estratègic es valora  
positivament ja que l'activitat es realitza a Singapur, inclòs en la llista de països d’interès 
estratègic per l’IRL. El prestigi de l'equipament es valora positivament, atès que Grey Projects 
és un espai de caràcter internacional. L'activitat es valora molt positivament, ja que conté obra 
nova, té format innovador i s'emmarca en el projecte Singcat, que és una plataforma de difusió i 
intercanvi d'artistes entre Catalunya i Singapur. 
 
La puntuació total obtinguda és de 10 punts. 
 
L0170 U10 N-ART 223/15-1  
Beneficiari: Emili Armengol Abril 
Artista: Emili Armengol Abril  
Dates: 06/02/2015 a 27/02/2015 
Activitat: exposició "Swimming in the air". Miami  (Estats Units d'Amèrica) 
Import sol·licitat: 2.881,03 € 
Import subvencionable·: 2.881,03 € 
Import atorgat: 1.399,00 € 
 
La comissió valora positivament la trajectòria de l'artista, atès que ha realitzat tres activitats en 
el camp de les arts visuals en els darrers tres anys, i positivament els premis obtinguts, atès 
que ha rebut premis i beques de caràcter nacional i internacional. L'interès estratègic es valora 
molt positivament ja que l'activitat es realitza als Estats Units d'Amèrica, país on l'IRL té oficina. 
El prestigi de l'equipament es valora positivament, atès que Nina Torres és una galeria 
d'influència local. L'activitat es valora positivament per la comissió, ja que la galeria que acull el 
projecte ha editat un llibret/catàleg bilingüe en català i en anglès per l'ocasió. 
 
La puntuació total obtinguda és de 8 punts. 
 
L0170 U10 N-ART 225/15-1  
Beneficiari: Francesca Llopis Planas 
Artista: Francesca Llopis Planas  
Dates: 20/03/2015 a 06/04/2015 
Activitat: exposició "Secrets". Osaka  (Japó) 
Import sol·licitat: 1.251,56 € 
Import subvencionable·: 625,56 € 
Import atorgat: 250,00 € 
 
La comissió valora positivament la trajectòria de l'artista, atès que ha realitzat tres activitats en 
el camp de les arts visuals en els darrers tres anys, i no valora positivament els premis 
obtinguts, atès que no manifesta haver rebut premis i beques de caràcter nacional o  
internacional. L'interès estratègic es valora positivament ja que l'activitat es realitza al Japó, 
inclòs en la llista de països d’interès estratègic per l’IRL. El prestigi de l'equipament es valora  
positivament, ja que la galeria Rivaria és un espai d'influència nacional. L'activitat es valora molt 
positivament, atès que el format és innovador i es du a terme en un país amb pla bilateral 
d’intercanvi amb Catalunya.  
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A l’import subvencionable provisional (1.251,56 €) s’hi ha restat la quantitat proporcional 
corresponent al tècnic acompanyant donat que la persona sol·licitant no acredita suficientment 
la representació per sol·licitar una subvenció en el moment de presentar la sol.licitud. Per 
aquest motiu, l’import proposat en la resolució provisional s’ha vist reduït de 501,00 € a 
250,00€. 
 
La puntuació total obtinguda és de 7 punts. 
 
L0170 U10 N-ART 228/15-1  
Beneficiari: Lluís Cera i Bernad 
Artista: Lluís Cera i Bernad  
Dates: 03/03/2015 a 08/03/2015 
Activitat: exposició a Walter Wischoff Galerie. Karlsruhe  (Alemanya) 
Import sol·licitat: 1.238,44 € 
Import subvencionable·: 1.238,44 € 
Import atorgat: 495,00 € 
 
La comissió valora positivament la trajectòria de l'artista, atès que ha realitzat tres activitats en 
el camp de les arts visuals en els darrers tres anys, i positivament els premis obtinguts, atès 
que ha rebut premis i reconeixements de caràcter nacional. L'interès estratègic es valora molt 
positivament ja que l'activitat es realitza a Karlsruhe, Alemanya, país on l'IRL té oficina. El 
prestigi de l'equipament es valora positivament, atès que la Walter Wischoff Galerie és un espai 
d'influència local. El projecte es valora positivament ja que conté obra nova. 
 
La puntuació total obtinguda és de 7 punts. 
 
L0170 U10 N-ART 236/15-1  
Beneficiari: Jasmina Llobet Sarria 
Artista: Jasmina Llobet/Luis Fernandez Pons  
Dates: 20/04/2015 a 29/05/2015 
Activitat: exposició "Berlin Berlin Berlin -3 miradas 1 ciudad". Berlín  (Alemanya) 
Import sol·licitat: 1.109,58 € 
Import subvencionable·: 897,29 € 
Import atorgat: 144,00 € 
 
La comissió valora positivament la trajectòria dels artistes, atès que han realitzat tres activitats 
en el camp de les arts visuals en els darrers tres anys, i positivament els premis obtinguts, atés 
que han rebut premis i reconeixements de caràcter nacional i internacional. L'interès estratègic 
es valora molt positivament ja que l'activitat es realitza a Alemanya, país on l’IRL té oficina. El 
prestigi de l'equipament es valora positivament, atès que l'Ambaixada d'Espanya a Alemania, 
tot i ser un espai de representació diplomàtica, té una sala d'exposicions amb una programació 
estable i oberta al públic. El projecte es valora positivament, ja que afavoreix els intercanvis 
dels artistes  altres creadors d'àmbit nacional i internacional. 
 
A l’import subvencionable provisional (1.109,58 €) s’hi ha restat la quantitat proporcional 
corresponent a l'artista acompanyant donat que el sol·licitant no acredita suficientment ostentar 
la representació del senyor Luis Fernandez Pons per sol·licitar una subvenció en el seu nom.  
Així mateix, degut a un error material, també s'ha restat de l'import subvencionable provisional 
una partida de 600€ corresponent al lloguer d'un vehicle donat que aquest no corresponia al 
trajecte del desplaçament des del punt de sortida fins al punt d'arribada de l'activitat sino als 
desplaçaments interns. Per aquests motius, l’import proposat en la resolució provisional s’ha 
vist reduït de 539,00€ a 144,00€. 
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La puntuació total obtinguda és de 8 punts. 
 
 
L0170 U10 N-ART 245/15-1  
Beneficiari: Lucía Egaña Rojas 
Artista: Lucía Egaña Rojas  
Dates: 29/05/2015 a 28/06/2015 
Activitat: exposició "Cada paja es un aborto". Coyoacán  (Mèxic) 
Import sol·licitat: 950,00 € 
Import subvencionable·: 950,00 € 
Import atorgat: 706,00 € 
 
La comissió valora positivament la trajectòria de l'artista, atès que ha realitzat tres activitats en 
el camp de les arts visuals en els darrers tres anys, i positivament els premis obtinguts, atès 
que ha rebut premis i reconeixements de caràcter nacional i internacional. L'interès estratègic 
es valora positivament ja que l'activitat es realitza a Mèxic, inclòs en la llista de països d’interès 
estratègic per l’IRL. El prestigi de l'equipament es valora molt positivament, atès que l'espai Ex-
Teresa Arte Actual és prescriptor a nivell internacional. El projecte es valora molt positivament, 
ja que conté obra nova, és innovador i inclou tallers que reforcen la seva presència en circuits 
locals i internacionals. 
 
La puntuació total obtinguda és d’11 punts. 
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ANNEX II 
 
 
L0170 U10 N-ART 132/15-1  
Beneficiari: Néstor Oscar Rubé Gazzola 
Artista: Néstor Rubé  
Dates: 06/02/2015 a 27/02/2015 
Activitat: exposició "Desnudos en 5 minutos". 1064 Budapest - VI  (Hongria) 
Import sol·licitat: 300,00 € 
Import subvencionable·: 300,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
 
La comissió valora postivament la trajectòria de l'artista, atès que ha realitzat més de tres 
exposicions com a artista visual en els darrers tres anys, però no valora positivament els premis 
obtinguts, atès que no manifesta haver rebut beques o reconeixements en l'àmbit de les arts 
visuals. L'interès estratègic es valora  positivament ja que l'activitat és a Hongria, país inclòs en 
la llista de destinacions d’interès estratègic per l’IRL. El prestigi de l'equipament es valora 
positivament, atès que l'Instituto Cervantes és un centre d'influència local. L'activitat es valora 
positivament, ja que el projecte conté obra nova.  
 
La puntuació assolida suma un total de 5 punts. La comissió acorda denegar aquelles 
sol•licituds que no assoleixin un mínim de 6 punts, per tant es proposa denegar aquesta 
sol•licitud. 
 

 

 

 

 


