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02/L0162 U10 N-1T/2013 
 
 
RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES RESOL LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS PÚBLIC 
PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE L’INSTITUT RAMON LLULL A 
ARTISTES CATALANS PER A DESPLAÇAMENTS A L’EXTERIOR PER A L’ANY 2013, 
RELATIVA AL BLOC D’ARTS VISUALS. 
 
 
FETS 
 
 

1. En data 12 de desembre de 2012 la Junta Rectora de l’Institut Ramon Llull va 
aprovar les bases que han de regir la concessió de subvencions de l’Institut a 
artistes catalans per a desplaçaments a l’exterior durant l’any 2013. 

 
2. En data 2 de gener de 2013 el director de l’Institut Ramon Llull va convocar 

concurs públic per a la concessió de les esmentades subvencions per a l’any 2013 
(publicades en el DOGC número 6287, de 7.1.13).   

 
3. Les sol·licituds de la disciplina d’arts visuals presentades en el termini establert a 

la convocatòria de referència  consten a l’expedient. 
 

4. En data 17 d’abril de 2013, la comissió avaluadora per a l’estudi i proposta de la 
sol·licituds de la present convocatòria emet la seva proposta i la motivació. 

 
5. L’Institut Ramon Llull disposa de crèdit adequat i suficient en el pressupost vigent. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
 

1. La llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i l’article 94 del 
Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya regulen la concessió de les subvencions 
atorgades per l’Institut Ramon Llull. 

 
2. D’acord amb allò que disposa l’article 4.2.f) dels seus estatuts, correspon a 

l’Institut Ramon Llull promoure la projecció exterior de la creació cultural pròpia de 
les comunitats autònomes consorciades, en totes les seves modalitats, gèneres i 
expressions mitjançant les accions i estratègies de promoció exterior adequades, 
el foment de la internacionalització de les manifestacions artístiques d’excel·lència, 
el suport a la circulació a l’exterior d’artistes i obres i la difusió del coneixement del 
patrimoni artístic propi de les comunitats autònomes consorciades. 

 
 
Fent ús de les facultats que em són conferides en matèria d’atorgament de subvencions 
per l’article 13.2 f dels Estatuts de l’Institut Ramon Llull, aprovats pel Patronat de l’Institut 
Ramon Llull en data 3 de setembre de 2008.  
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RESOLC 
 
 
Primer.- Atorgar les subvencions pels imports i l’objecte a les entitats que es detallen en 
l’Annex I. 
 
Segon.- Denegar les sol·licituds de subvencions que es detallen a l’Annex II. 
 
Tercer.- Excloure les sol·licituds de subvencions que es detallen a l’Annex III. 
 
Tercer.- Excloure les sol·licituds de subvencions que es detallen a l’Annex IV per 
desistiment exprés del sol·licitant. 
 
Quart.- Establir que el beneficiari estigui disposat a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació que l’Institut Ramon Llull o altres òrgans competents estimin necessàries. 
 
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs 
d’alçada davant el Consell de Direcció de l’Institut Ramon Llull, en el termini d’un mes a 
partir de l’endemà de la publicació de la resolució en el taulell d’anuncis de la seu 
electrònica de l’Institut Ramon Llull. 
 
 
Barcelona, 21 de maig de 2013 
 
 
El director de l’Institut Ramon Llull 
 
 
 
 
 
 
 
Vicenç Villatoro i Lamolla 
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ANNEX I 

L0162 U10 N-ART 64/13-1  
Beneficiari: Laura Iniesta Terré 
Artista: Laura Iniesta Terré  
Dates: del 6 al 10 de març de 2013 
Activitat: exposició a l'Art Karlsruhe. Karlsruhe (Alemanya) 
Import sol·licitat: 2.248,80 € 
Import subvencionable·: 2.168,80 € 
Import atorgat: 867,52 € 

L0162 U10 N-ART 65/13-1  
Beneficiari: Producciones Silvestres, SL 
Artista: Eva Armisén Bustinza  
Dates: del 14 de març a l'1 d'abril de 2013 
Activitat: exposició individual a la Gallery by The Harbour. Hong Kong (Xina) 
Import sol·licitat: 3.000,00 € 
Import subvencionable·: 3.000,00 € 
Import atorgat: 1.200,00 € 

L0162 U10 N-ART 67/13-1  
Beneficiari: Patricia Meneses Beltrán 
Artista: Patricia Meneses Beltrán  
Dates: del 28 de setembre de 2013 al 2 de gener de 2014 
Activitat: exposició "Arquitecturas corpóreas" al Museo de Arte Contemporáneo. San Luis 
Potosí (Mèxic) 
Import sol·licitat: 6.950,00 € 
Import subvencionable·: 6.950,00 € 
Import atorgat: 2.780,00 € 

L0162 U10 N-ART 68/13-1  
Beneficiari: Marta Solsona Bellera 
Artista: Marta Solsona Bellera  
Dates: del 25 de gener a l'1 de juny de 2013 
Activitat: exposició d'escultura "L'espagne en Campagne-Solera" a Palmer en Reims. 
Reims (França) 
Import sol·licitat: 1.420,00 € 
Import subvencionable·: 1.420,00 € 
Import atorgat: 568,00 € 

L0162 U10 N-ART 71/13-1  
Beneficiari: Wilhelmina Wittevrongel 
Artista: Wilhelmina Wittevrongel  
Dates: del 21 de març al 30 d'abril de 2013 
Activitat: exposició i presentació de la publicació "outer Horizons. Art & Philosophy" a la 
Kim Foster Gallery. Nova York (Estats Units d'Amèrica) 
Import sol·licitat: 1.550,00 € 
Import subvencionable·: 1.550,00 € 
Import atorgat: 620,00 € 
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L0162 U10 N-ART 73/13-1  
Beneficiari: Piotr Tadeusz Perski 
Artista: Piotr Perski  
Dates: del 10 de maig al 10 de juny de 2013 
Activitat: exposició "Inline Barcelona-San Francisco" a la Geras Tousignant Gallery. San 
Francisco (Estats Units d'Amèrica) 
Import sol·licitat: 897,04 € 
Import subvencionable·: 897,04 € 
Import atorgat: 358,82 € 

L0162 U10 N-ART 84/13-1  
Beneficiari: Núria Güell Serra 
Artista: Núria Güell Serra  
Dates: del 31 de maig al 5 de juliol de 2013 
Activitat: exposició i jornada de debat "El deseo o la emergencia de lo privado en lo 
público" al Centro Cultural de España. Lima (Perú) 
Import sol·licitat: 1.249,00 € 
Import subvencionable·: 1.249,00 € 
Import atorgat: 635,74 € 

L0162 U10 N-ART 85/13-1  
Beneficiari: David Bestué Guarch 
Artista: David Bestué Guarch  
Dates: 20 d'abril de 2013 
Activitat: performance "Félix Candela: Formas y Mentes" a de_sitio. Mèxic DF (Mèxic) 
Import sol·licitat: 900,00 € 
Import subvencionable·: 900,00 € 
Import atorgat: 458,10 € 

L0162 U10 N-ART 88/13-1  
Beneficiari: Alejandro Añó Frohlich 
Artista: Frosum  
Dates: del 8 al 27 de febrer de 2013 
Activitat: exposició "Frosum" a Fugee. Tokio (Japó) 
Import sol·licitat: 1.449,24 € 
Import subvencionable·: 1.449,24 € 
Import atorgat: 579,70 € 

L0162 U10 N-ART 94/13-1  
Beneficiari: Matias Krahn Uribe 
Artista: Matias Krahn Uribe  
Dates: de l'11 de gener al 23 de febrer de 2013 
Activitat: exposició "Nigredo" a 100 kubik. Colònia (Alemanya) 
Import sol·licitat: 1.339,48 € 
Import subvencionable·: 1.339,48 € 
Import atorgat: 535,79 € 
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L0162 U10 N-ART 99/13-1  
Beneficiari: Lluís Cera i Bernad 
Artista: Lluís Cera i Bernad  
Dates: del 5 al 10 de març de 2013 
Activitat: exposició col·lectiva a l'Art Karlsruhe. Karlsruhe (Alemanya) 
Import sol·licitat: 260,00 € 
Import subvencionable·: 260,00 € 
Import atorgat: 104,00 € 

L0162 U10 N-ART 101/13-1  
Beneficiari: Lluís Ivern Pascual 
Artista: Lluís Ivern Pascual  
Dates: del 22 de març al 22 d'abril de 2013 
Activitat: exposició "Recercle" a Kultur Etxea Gernika-Lumoko Fundazio Publikoa. 
Gernika-Lumo (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.574,44 € 
Import subvencionable·: 1.574,44 € 
Import atorgat: 629,78 € 

L0162 U10 N-ART 104/13-1  
Beneficiari: Lluís Cera i Bernad 
Artista: Lluís Cera i Bernad  
Dates: de l'1 de març al 27 d'abril de 2013 
Activitat: exposició col·lectiva "Miró, Tàpies&Co. Katalanische Künstler" a la Galeria 100 
Kubik. Colònia (Alemanya) 
Import sol·licitat: 300,00 € 
Import subvencionable·: 300,00 € 
Import atorgat: 120,00 € 

L0162 U10 N-ART 106/13-1  
Beneficiari: Laurent Jean Christian Martin 
Artista: Laurent Jean Christian Martin  
Dates: de l'1 de juliol al 31 d'agost de 2013 
Activitat: exposició col·lectiva "Catalan Art Exhibition" a la Galerie Het Cleyne Huys. La 
Haia (Països Baixos) 
Import sol·licitat: 800,00 € 
Import subvencionable·: 800,00 € 
Import atorgat: 320,00 € 

L0162 U10 N-ART 109/13-1  
Beneficiari: Alfonso Alzamora Gras 
Artista: Alfonso Alzamora Gras  
Dates: de l'1 de juliol al 31 d'agost de 2013 
Activitat: exposició col·lectiva "Catalan Art Exhibition" a la Galerie Het Cleyne Huys. La 
Haia (Països Baixos) 
Import sol·licitat: 800,00 € 
Import subvencionable·: 800,00 € 
Import atorgat: 320,00 € 
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L0162 U10 N-ART 111/13-1  
Beneficiari: Mercedes Durban Monreal 
Artista: Mercedes Durban Monreal  
Dates: de l'1 de juliol al 31 d'agost de 2013 
Activitat: exposició col·lectiva "Catalan Art Exhibition" a la Galerie Het Cleyne Huys. La 
Haia (Països Baixos) 
Import sol·licitat: 500,00 € 
Import subvencionable·: 350,00 € 
Import atorgat: 140,00 € 

L0162 U10 N-ART 179/13-1  
Beneficiari: Santiago Adeoye Iriarte 
Artista: Santiago Adeoye Iriarte  
Dates: del 27 de maig al 8 de juny de 2013 
Activitat: exposició col·lectiva "From Barcelona to London" a Paul Mc Pherson Gallery. 
Londres (Regne Unit) 
Import sol·licitat: 345,64 € 
Import subvencionable·: 345,64 € 
Import atorgat: 138,26 € 

L0162 U10 N-ART 183/13-1  
Beneficiari: José Luis Pascual Samaranch 
Artista: José Luis Pascual Samaranch  
Dates: de l'1 de juliol al 31 d'agost de 2013 
Activitat: exposició "Catalan Art Exhibition" a Het Cleyne Huys Gallerie. La Haia (Països 
Baixos) 
Import sol·licitat: 800,00 € 
Import subvencionable·: 800,00 € 
Import atorgat: 320,00 € 

L0162 U10 N-ART 208/13-1  
Beneficiari: Marcel Pedragosa Ruzafa 
Artista: Marcel Pedragosa Ruzafa  
Dates: del 21 de maig al 30 de juny de 2013 
Activitat: exposició de vuit peces de la sèrie "Western Eyes" del fotograf català Marcel 
Pedragosa a la Leica Store. Moscou (Rússia) 
Import sol·licitat: 1.100,00 € 
Import subvencionable·: 1.100,00 € 
Import atorgat: 440,00 € 

L0162 U10 N-ART 212/13-1  
Beneficiari: Lluís Cera i Bernad 
Artista: Lluís Cera i Bernad  
Dates: del 18 al 22 d'abril de 2013 
Activitat: exposició col·lectiva a la fira internacional "Off-Art Fair Brussels". Brusel.les 
(Bèlgica) 
Import sol·licitat: 1.420,00 € 
Import subvencionable·: 1.320,00 € 
Import atorgat: 528,00 € 
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L0162 U10 N-ART 218/13-1  
Beneficiari: Laure Houtmans 
Artista: Laure Houtmans  
Dates: del 27 de maig al 8 de juny de 2013 
Activitat: exposició "From Barcelona to London" a la Paul McPherson Gallery. Londres 
(Regne Unit) 
Import sol·licitat: 300,00 € 
Import subvencionable·: 300,00 € 
Import atorgat: 120,00 € 

L0162 U10 N-ART 222/13-1  
Beneficiari: Rodney Samuelson 
Artista: Rodney Samuelson  
Dates: del 27 de maig al 8 de juny de 2013 
Activitat: exposició "From Barcelona to London" a la Paul McPherson Gallery. Londres 
(Regne Unit) 
Import sol·licitat: 345,64 € 
Import subvencionable·: 345,64 € 
Import atorgat: 138,26 € 

L0162 U10 N-ART 223/13-1  
Beneficiari: Cristina Fontsaré Herraiz 
Artista: Cristina Fontsaré Herraiz  
Dates: del 5 al 30 de juny de 2013 
Activitat: exposició de fotografia "Protect Me" al Colegio de España. París (França) 
Import sol·licitat: 1.500,00 € 
Import subvencionable·: 1.350,00 € 
Import atorgat: 540,00 € 

L0162 U10 N-ART 225/13-1  
Beneficiari: Regina Saura Miarnau 
Artista: Regina Saura Miarnau  
Dates: de l'1 de juliol al 30 d'agost de 2013 
Activitat: exposició "Catalan Art Exhibition" a la Het Cleyne Huys Galerie. La Haia (Països 
Baixos) 
Import sol·licitat: 800,00 € 
Import subvencionable·: 800,00 € 
Import atorgat: 320,00 € 

L0162 U10 N-ART 256/13-1  
Beneficiari: Francisco Javier Gonzalez-Solis Bou 
Artista: Francisco Javier Gonzalez-Solis Bou  
Dates: del 22 de juny al 31 de juliol 2013 
Activitat: exposició "Concentric Shoes Exhibition" a la Life the Gallery. Amsterdam (Països 
Baixos) 
Import sol·licitat: 4.500,00 € 
Import subvencionable·: 3.420,00 € 
Import atorgat: 1.368,00 € 
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L0162 U10 N-ART 263/13-1  
Beneficiari: Nobuko Kihira 
Artista: Nobuko Kihira  
Dates: del 5 de març a l'1 d'abril de 2013 
Activitat: exposició de pintura "Cadaqués. From Mediterraneam - Vent de Mediterrani" a la 
Muguizo Gallery. Kuwana (Japó) 
Import sol·licitat: 735,52 € 
Import subvencionable·: 735,52 € 
Import atorgat: 294,21 € 

L0162 U10 N-ART 265/13-1  
Beneficiari: Néstor Oscar Rubé Gazzola 
Artista: Néstor Rubé  
Dates: de l'1 al 15 d'agost de 2013 
Activitat: exposició "Ausencia-Presencia" al Colegio de Arquitectos de Tucumán. Tucumán 
(Argentina) 
Import sol·licitat: 2.500,00 € 
Import subvencionable·: 1.810,00 € 
Import atorgat: 724,00 € 

L0162 U10 N-ART 269/13-1  
Beneficiari: Lucia Herrero Platas 
Artista: Lucia Herrero Platas  
Dates: del 7 de juny al 7 de juliol de 2013 
Activitat: participació al "Portfolio Review" del Center of Contemporary Arts. Santa Fe 
(Estats Units d'Amèrica) 
Import sol·licitat: 1.309,00 € 
Import subvencionable·: 1.154,00 € 
Import atorgat: 461,60 € 

L0162 U10 N-ART 270/13-1  
Beneficiari: Miquel Domènech Masbernat 
Artista: Kel Domènech  
Dates: del 13 al 18 de març de 2013 
Activitat: exposició "Contemporary London 2013" a la Brick Lane Gallery. Londres (Regne 
Unit) 
Import sol·licitat: 300,00 € 
Import subvencionable·: 300,00 € 
Import atorgat: 120,00 € 

L0162 U10 N-ART 271/13-1  
Beneficiari: Gretel Broyn Ripoll 
Artista: Gretel Broyn Ripoll  
Dates: del 4 de juliol al 3 d'agost de 2013 
Activitat: exposició "Fet de llibres" a la Biblioteca Dr. Juan Álvarez. Rosario (Argentina) 
Import sol·licitat: 2.800,00 € 
Import subvencionable·: 2.050,00 € 
Import atorgat: 820,00 € 
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L0162 U10 N-ART 284/13-1  
Beneficiari: Felisa Manero Mesones 
Artista: Felisa Manero Mesones  
Dates: del 4 de juliol al 3 d'agost de 2013 
Activitat: exposició "Fet de llibres" a la Biblioteca Dr. Juan Álvarez. Rosario (Argentina) 
Import sol·licitat: 2.800,00 € 
Import subvencionable·: 2.050,00 € 
Import atorgat: 820,00 € 

L0162 U10 N-ART 308/13-1  
Beneficiari: Associació Ruido Photo (Associació de Documentalisme Independent de 
Barcelona) 
Artista: Toni Arnau  
Dates: del 18 de juny al 18 de juliol de 2013 
Activitat: exposició "Rostres del nou Marroc" a l'Instituto Cervantes. Tànger (Marroc) 
Import sol·licitat: 1.842,40 € 
Import subvencionable·: 1.842,40 € 
Import atorgat: 736,96 € 

L0162 U10 N-ART 316/13-1  
Beneficiari: Nicolàs Spinosa Castillo 
Artista: Nicolàs Spinosa Castillo  
Dates: del 20 de març al 13 d'abril de 2013 
Activitat: exposició i performance al Festival Internacional "Atos em Açao". Campinas 
(Brasil) 
Import sol·licitat: 4.250,00 € 
Import subvencionable·: 4.250,00 € 
Import atorgat: 1.700,00 € 

L0162 U10 N-ART 318/13-1  
Beneficiari: BAAS Jordi Badia, SLP 
Artista: BAAS Jordi Badia, SLP  
Dates: del 20 de juny al 14 de setembre de 2013 
Activitat: exposició "Vogadors" i "Buits persistents" al Centre Meridional de l'Architecture et 
de la Ville. Tolouse (França) 
Import sol·licitat: 5.054,80 € 
Import subvencionable·: 5.054,80 € 
Import atorgat: 3.399,35 € 

L0162 U10 N-ART 323/13-1  
Beneficiari: Aviv Jacob Kruglanski 
Artista: Aviv Jacob Kruglanski  
Dates: del 25 de juny al 25 de juliol de 2013 
Activitat: exposició de "Brodat documental" dins de l'exposició "Time/Resistance" a The 
Israeli Center for Digital Art. Holon (Israel) 
Import sol·licitat: 500,00 € 
Import subvencionable·: 500,00 € 
Import atorgat: 200,00 € 
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L0162 U10 N-ART 324/13-1  
Beneficiari: Flores Prats Arqs SLP 
Artista: Flores Prats Arqs SLP  
Dates: del 14 de setembre al 20 d'octubre de 2013 
Activitat: exposició "Building Comunity" i realització de conferències i d'un simposi a 
l'Academy Exhibition Hall. Copenhaguen (Dinamarca) 
Import sol·licitat: 11.862,00 € 
Import subvencionable·: 10.000,00 € 
Import atorgat: 4.545,00 € 

L0162 U10 N-ART 327/13-1  
Beneficiari: Luz Maria Broto Lema 
Artista: Luz Maria Broto Lema  
Dates: del 18 al 31 d'agost de 2013 
Activitat: realització i presentació del projecte "Meterme donde no me llaman (o una 
etnografia gamberra)" al Centro Cultural Rojas. Buenos Aires (Argentina) 
Import sol·licitat: 1.100,00 € 
Import subvencionable·: 1.100,00 € 
Import atorgat: 440,00 € 

L0162 U10 N-ART 354/13-1  
Beneficiari: Secuencia Cero Films SL 
Artista: Crater Collective  
Dates: del 6 d'abril al 16 de maig de 2013 
Activitat: realització del projecte de film i performance "Tejido Conectivo". Camagüey 
(Cuba), Caracas (Veneçuela), San Francisco (Estats Units d'Amèrica) 
Import sol·licitat: 4.880,00 € 
Import subvencionable·: 4.880,00 € 
Import atorgat: 1.952,00 € 
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ANNEX II 

L0162 U10 N-ART 326/13-1  
Beneficiari: DINSART Associació d'Artteràpia i Teràpies Creatives 
Artista: DINSART Associació d'Artteràpia i Teràpies Creatives  
Dates: de l'1 de juliol al 30 d'agost de 2013 
Activitat: exposició "Cuidar al cuidador: El arte del arteterapeuta 2013" a Ansur i al Cine 
Teatro Avenida. Va Gbor Gálvez i Villa Gobernador Gálvez (Argentina) 
Import sol·licitat: 4.000,00 € 
Import subvencionable·: 4.000,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

 La comissió acorda denegar aquesta sol•licitud. L’activitat, que té per objecte la 
presentació de l’exposició "Cuidar al cuidador: El arte del arteterapeuta 2013”, se situa 
dins de l’àmbit assistencial i terapèutic de les arts visuals. Per aquest motiu, s’ha 
considerat que la realització d’aquesta activitat té poc interès estratègic per a la promoció 
de les arts visuals i, per tant, la puntuació obtinguda en el criteri de l’interés estratègic de 
l’activitat és baixa. Per altra banda, la puntuació obtinguda en el criteri relatiu al prestigi o 
la importància de l’espai que acull l’activitat en el circuit professional també ha estat baixa. 
Per tot això, la puntuació global no arriba a la mínima fixada per la comissió (8 punts) i la 
comissió acorda denegar la sol•licitud. 
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ANNEX  III  

L0162 U10 N-ART 61/13-1  
Beneficiari: Josep Aragonès Zafra 
Artista: Josep Aragonès Zafra  
Dates: del 8 al 13 de febrer de 2013 
Activitat: exposició de pintura. París (França) 
Import sol·licitat: 735,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol·licitud per desistiment del sol•licitant. La base 
tercera estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 
l’interessat perquè en un termini de 10 dies hàbils, improrrogables, esmeni el defecte o 
aporti els documents preceptius, amb la indicació de què si no ho fa així es considerarà 
que desisteix de la seva petició i s’arxivarà la sol·licitud sense més tràmit. El dia 27 de 
febrer de 2013, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al sol•licitant, que rep el 
dia 1de març de 2013, on se li reclama que aporti la documentació que li manca (el 
contracte o, en el cas que no n'hi hagi, carta d'invitació, on es faci referència expressa a 
l'aportació econòmica que assumeix el festival, equipament cultural, etc, on s'hagi de dur 
a terme l'activitat) i el sol•licitant no la presenta en el termini que se li atorga. Per aquest 
motiu, es considera que el sol•licitant desisteix de la seva petició. 

L0162 U10 N-ART 74/13-1  
Beneficiari: Enrique Ruiz Geli 
Artista: Enrique Ruiz Geli  
Dates: del 23 d'abril al 23 de maig de 2013 
Activitat: exposició "De l'Underground au ciel: aller et retoru" al Centre Georges 
Pompidou. París (França) 
Import sol·licitat: 6.114,40 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol·licitud perquè s'ha presentat fora de termini. En 
la base 6a de la present convocatòria que fa referència al termini de presentació de les 
sol·licituds s'estableix que les sol·licituds s’han de presentar obligatòriament com a mínim 
3 mesos abans de l’inici de l’activitat. S’entén per inici de l’activitat la data de la primera 
activitat que consta en el contracte o en la carta d’invitació. No regeix el termini de tres 
mesos per a les sol·licituds de subvencions per a activitats que es duguin a terme durant 
els mesos de gener, febrer, març i fins el 21 d’abril, per bé que aquestes s’hauran de 
presentar en qualsevol cas abans que es realitzi l’activitat. En aquest cas, la sol·licitud 
s'ha presentat el 24 de gener i l'activitat s'inicia el 23 d'abril de 2013. 

L0162 U10 N-ART 100/13-1  
Beneficiari: Associació VIDET 
Artista: Associació VIDET  
Dates: del 4 al 15 d'abril de 2013 
Activitat: presentació del Festival Videt al Festival Camagüey de Videoart. Camagüey 
(Cuba) 
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Import sol·licitat: 800,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud ja que no ha presentat la documentació 
requerida a les bases de la present convocatòria. En la base quarta que fa referència a la 
documentació que cal presentar s'estableix que el sol•licitant ha d'adjuntar: el contracte o, 
en el cas que no n'hi hagi, carta d'invitació, on es faci referència expressa a l'aportació 
econòmica que assumeix el festival, equipament cultural, etc, on s'hagi de dur a terme 
l'activitat, el pressupost de l'activitat, relació nominal de les persones que viatgen i 
memòria explicativa de l'activitat, entre d'altres. El dia 4 de març de 2013 l’Institut Ramon 
Llull tramet una carta al sol•licitant al domicili indicat en la sol•licitud, que es retornada a 
l’Institut Ramon Llull l’11 de març de 2013, alegant “devuelto por caducado”. La carta es 
torna ha enviar i es retornada pel mateix motiu el 12 d’abril de 2013. 

L0162 U10 N-ART 102/13-1  
Beneficiari: Avelino Sala Calvo 
Artista: Avelino Sala Calvo  
Dates: gener de 2013 
Activitat: presentació audiovisual i publicació "Input" a l'Internacional Curatorial 
Independents. Nova York (Estats Units d'Amèrica) 
Import sol·licitat: 1.000,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol·licitud perquè s'ha presentat fora de termini. En 
la base 6a que fa referència al termini de presentació de les sol·licituds s'estableix que les 
sol·licituds s’han de presentar obligatòriament com a mínim 3 mesos abans de l’inici de 
l’activitat. S’entén per inici de l’activitat la data de la primera activitat que consta en el 
contracte o en la carta d’invitació. No regeix el termini de tres mesos per a les sol·licituds 
de subvencions per a activitats que es duguin a terme durant els mesos de gener, febrer, 
març i fins el 21 d’abril, per bé que aquestes s’hauran de presentar en qualsevol cas 
abans que es realitzi l’activitat. Les sol•licituds de subvencions per a activitats que es 
duguin a terme durant el mes de gener, es podran presentar un cop feta l’activitat i màxim 
fins el 31 de gener. En aquest cas, la sol·licitud s'ha presentat el 6 de febrer i l'activitat es 
realitza al mes de gener de 2013. 

L0162 U10 N-ART 207/13-1  
Beneficiari: Ignasi Blanch i Gisbert 
Artista: Ignasi Blanch i Gisbert  
Dates: del 23 al 26 de maig de 2013 
Activitat: exposició "Des del Bloc", xerrades i activitats a l'entorn de la il·lustració al Saló 
del Llibre Infantil i Juvenil. Saarbrücken (Alemanya) 
Import sol·licitat: 450,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per desistiment del sol•licitant. La base 
tercera estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 
l’interessat perquè en un termini de 10 dies hàbils, improrrogables, esmeni el defecte o 
aporti els documents preceptius, amb la indicació de què si no ho fa així es considerarà 
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que desisteix de la seva petició i s’arxivarà la sol•licitud sense més tràmit. El dia 14 de 
març de 2013, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al sol•licitant, que rep el 
dia 20 de març de 2013, on se li reclama que aporti la documentació que li manca (el 
contracte o, en el cas que no n'hi hagi, carta d'invitació, on es faci referència expressa a 
l'aportació econòmica que assumeix el festival, equipament cultural, etc, on s'hagi de dur 
a terme l'activitat) i el sol•licitant no la presenta en el termini que se li atorga. Per aquest 
motiu, es considera que el sol•licitant desisteix de la seva petició. 

L0162 U10 N-ART 211/13-1  
Beneficiari: Jan Barceló Gimeno 
Artista: Jan Barceló Gimeno  
Dates: del 23 al 26 de maig de 2013 
Activitat: exposició "Des del Bloc", mostra del llibre-objecte "El petit zoo" i presentació del 
col·lectiu "Queixal edicions" al Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Saarbrücken. 
Saarbrücken (Alemanya) 
Import sol·licitat: 1.100,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per desistiment del sol•licitant. La base 
tercera estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 
l’interessat perquè en un termini de 10 dies hàbils, improrrogables, esmeni el defecte o 
aporti els documents preceptius, amb la indicació de què si no ho fa així es considerarà 
que desisteix de la seva petició i s’arxivarà la sol•licitud sense més tràmit. El dia 14 de 
març de 2013, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al sol•licitant, que rep el 
dia 20 de març de 2013, on se li reclama que aporti la documentació que li manca (el 
contracte o, en el cas que no n'hi hagi, carta d'invitació, on es faci referència expressa a 
l'aportació econòmica que assumeix el festival, equipament cultural, etc, on s'hagi de dur 
a terme l'activitat, poder notarial on consti la designació del signant com a representant 
del col•lectiu i document que acrediti que el sol•licitant està al corrent de les seves 
obligacions tributàries) i el sol•licitant no la presenta en el termini que se li atorga. Per 
aquest motiu, es considera que el sol•licitant desisteix de la seva petició. 

L0162 U10 N-ART 216/13-1  
Beneficiari: Marta Solsona Bellera 
Artista: Marta Solsona Bellera  
Dates: del 12 al 22 de juliol de 2013 
Activitat: exposició d'escultura al Saló Internacional de pintura i escultura de Vittel. Vittel 
(França) 
Import sol·licitat: 8.184,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per desistiment del sol•licitant. La base 
tercera estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 
l’interessat perquè en un termini de 10 dies hàbils, improrrogables, esmeni el defecte o 
aporti els documents preceptius, amb la indicació de què si no ho fa així es considerarà 
que desisteix de la seva petició i s’arxivarà la sol•licitud sense més tràmit. El dia 14 de 
març de 2013, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al sol•licitant, que rep el 
dia 20 de març de 2013, on se li reclama que aporti la documentació que li manca (el 
contracte o, en el cas que no n'hi hagi, carta d'invitació, signada i segellada, on es faci 
referència expressa a l'aportació econòmica que assumeix el festival, equipament cultural, 
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etc, on s'hagi de dur a terme l'activitat) i el sol•licitant no la presenta en el termini que se li 
atorga. Per aquest motiu, es considera que el sol•licitant desisteix de la seva petició. 

L0162 U10 N-ART 381/13-1  
Beneficiari: Associació Queixal Edicions 
Artista: Associació Queixal Edicions  
Dates: del 23 al 25 de maig de 2013 
Activitat: presentació del col·lectiu "Queixal edicions" i realització de l'exposició "Des del 
Bloc" al Saló del Libre Infantil i Juvenil de Saarbrücken. Saarbrücken (Alemanya) 
Import sol·licitat: 1.500,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol·licitud perquè s'ha presentat fora de termini. Les 
bases estableixen que les sol·licituds s’han de presentar obligatòriament com a mínim 3 
mesos abans de l’inici de l’activitat. S’entén per inici de l’activitat la data de la primera 
activitat que consta en el contracte o en la carta d’invitació. No regeix el termini de tres 
mesos per a les sol·licituds de subvencions per a activitats que es duguin a terme durant 
els mesos de gener, febrer, març i fins el 21 d’abril, per bé que aquestes s’hauran de 
presentar en qualsevol cas abans que es realitzi l’activitat. En aquest cas, la sol·licitud 
s'ha presentat el 8 d'abril i l'activitat s'inicia el 23 de maig de 2013. 
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ANNEX IV  

L0162 U10 N-ART 92/13-1  
Beneficiari: Oscar Martín Correa 
Artista: Oscar Martín Correa  
Dates: del 15 al 19 d'abril de 2013 
Activitat: exhibició de la instal·lació "{Rdes}" i realització d'un concert de la formació 
musical "Black Nature" al Festival Internacional de la Imagen. Manizales (Colòmbia) 
Import sol·licitat: 1.000,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

El sol•licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció amb 
una carta presentada en data 4 d'abril de 2013. La comissió acorda acceptar el 
desistiment presentat. 

 
 
 
 


