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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 I CONVOCATÒRIA OBERTA, PER A LA REALITZACIÓ 

D'ACTIVITATS DE PROMOCIÓ I DIFUSIÓ EXTERIOR DE LA LITERATURA CATALANA I DE 

PENSAMENT I DE LA LITERATURA INFANTIL I JUVENIL DURANT L'ANY 2016. 

Ref.  02/ L0124 U10 N-PROMO 1C_1T_2016 DESIST_POST_PROP_RES_PROV 

 

Antecedents 

 

1. Per resolució del director de l'Institut Ramon Llull, de data 16 de març de 2016 (DOGC núm. 7082 de 18 

de març de 2016) 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 realització d'activitats de promoció i difusió 

exterior de la literatura catalana i de pensament i de la literatura infantil i juvenil durant l'any 2016. 

 

2. En data 12 de maig de 2016 es reuneix la comissió de valoració per a l’estudi i proposta de les sol·licituds 

presentades. 

 

3. En data 30 de maig de 2016, 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 6 de juny de 2016 es publica al Tauler electrònic de l’Institut Ramon Llull i al tauler d’anuncis de la 

seu de l’Institut Ramon Llull de Barcelona, la proposta de resolució provisional de concessió de les 

subvencions.  

 

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. L’article 71 de la llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú.   

 

5. La base 12.4 de les bases que regeixen la convocatòria estableix que sens perjudici del desistiment 

previst en la base 11.4, qualsevol persona sol·licitant pot desistir per escrit de la seva sol·licitud de 

subvenció, abans de la concessió, i l’òrgan instructor l’ha d’acceptar. 

 

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 el desistiment de les 

sol·licituds presentades,   
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Resolució 

 

Per tant, resolc,  

 

Acceptar el desistiment i declarar conclús el procediment en relació amb les sol·licituds de subvenció que es 

detallen en Annex. 

 

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, 22 de juny de 2016 

 

L’instructor 

 

 

 

 

Josep Marcé i Calderer 

 

Gerent de l’Institut Ramon Llull 
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ANNEX 

 

L0124 U10 N-PRO 29/16-1  

Sol·licitant: HISPABOOKS PUBLISHING S.L.   

Dates: 18 de setembre de 2016 

Activitat: promoció en el marc del Brooklyn Book Festival de Nova York de la traducció a l'anglès de l'obra La 

decisió de Brandes, d'Eduard Márquez. 

 

La comissió valora positivament la sol·licitud de subvenció presentada per HISPABOOKS PUBLISHING S.L. 

per a la promoció en el marc del Brooklyn Book Festival de Nova York de la traducció a l'anglès de l'obra La 

decisió de Brandes, d'Eduard Márquez. La comissió valora positivament la trajectòria de l'entitat sol·licitant,  

especialitzada en la publicació electrònica en anglès de títols de les narratives hispàniques. La comissió 

valora positivament l'interès cultural de les activitats, atès que s'emmarquen en un festival local de Nova 

York que compta amb una notable presència de públic. També es valora el grau de cofinançament aportat 

per l'editorial, que hi destina un pressupost molt ajustat. La comissió valora la dimensió internacional de 

l'activitat, atès el seu impacte entre el públic lector de la ficció independent de Nova York. La comissió valora 

la capacitat de difusió de l'esdeveniment i la seva repercussió en la internacionalització de la literatura 

catalana, atès que serà la primera vegada que un autor en català serà present al festival de Brooklyn.  

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

l’allotjament i els honoraris de l'autor participant. 

 

En data 17 de juny de 2016, HISPABOOKS PUBLISHING S.L comunica a l’Institut Ramon Llull el 

desistiment de la seva sol·licitud. L’òrgan instructor accepta el desistiment i declara conclús el procediment 

en relació amb la sol·licitud de subvenció presentada.  

 

L0124 U10 N-PRO 37/16-1  

Sol·licitant: Words Without Borders.   

Dates: de l’1 d’abril a l’1 de maig de 2016 

Activitat: lectura de poemes de Melcion Mateu a "(In)verse: Poets Translate Each Other"  que es du a terme 

a la Poets House de Nova York i publicació dels textos d’aquest autor a la revista WWB 

 

La comissió valora positivament la sol·licitud de subvenció presentada per Words Without Borders per tal de 

dur a terme una lectura de poemes de Melcion Mateu a "(In)verse: Poets Translate Each Other" a la Poets 

House de Nova York i publicació dels textos d’aquest autor a la revista WWB. La comissió valora 

positivament la trajectòria de l'entitat sol·licitant, un dels principals actors en la difusió de les literatures 

estrangeres als Estats Units. La comissió valora positivament l'interès cultural de les activitats, que demostra 

l'atenció constant de la revista en la creació literària en llengua catalana. També es valora positivament el 

grau de cofinançament aportat per l'entitat. La comissió valora la dimensió internacional de l'activitat atès 

l'impacte que té als Estats Units l'activitat de l'entitat i la difusió que va tenir la lectura poètica duta a terme a 

la Poets House. La comissió valora la capacitat de difusió de l'esdeveniment i la seva repercussió en la 

internacionalització de la literatura catalana en vista d'altres precedents, com la publicació l’any 2008 d'una 

antologia de poesia catalana, i la celebració d’una lectura de poemes a Poets House de Nova York, amb 

presència de la seva directora i de la directora de WWB.  

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

desplaçament, l’allotjament i els honoraris de Melcion Mateu i part de les despeses derivades del material 

gràfic, honoraris de comunicació i màrketing. 
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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 

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. 

 

En data 17 de juny de 2016, una vegada finalitzat el termini de presentació de la documentació requerida per 

resolució de l’òrgan instructor de l’Institut Ramon Llull de data 30 de maig de 2016, el sol·licitant no la 

presenta. Per aquest motiu, l’òrgan instructor declara el desistiment de la sol·licitud presentada.  

 

 




