institut ramon llull

barcelona 08007/ diputació 279 planta baixa / tel. (+34) 934 67 80 00 / fax (+34) 934 67 31 67 / irl@llull.cat
palma (illes balears) 07012/ protectora 10, local 11/ tel. (+34) 971 72 96 67 / fax (+34) 971.72.57.53 /
irlpalma@llull.cat; www.llull.cat

02/L0162 U10 N-4T/2012

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 I BALEARS PER A DESPLAÇAMENTS A L’EXTERIOR PER A
L’ANY 2012.

FETS

1. En data 17 d’octubre de 2011 el Consell de Direcció de l’Institut Ramon Llull va
aprovar les bases que han de regir la concessió de subvencions de l’Institut a
artistes catalans i balears per a desplaçaments a l’exterior durant l’any 2012.
2. En data 12 de desembre de 2011 el director de l’Institut Ramon Llull va convocar
concurs públic per a la concessió de les esmentades subvencions per a l’any 2012
(publicades en el DOGC número 6028, de 20.12.11 i BOIB número 190 del
20.12.11).
3. Les sol·licituds presentades en el termini establert a la convocatòria de referència
consten a l’expedient.
4. En data 22 de maig de 2012, 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. 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 regula 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 i ratificats pel Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears el 5 de setembre de 2008 i pel Govern de la Generalitat de
Catalunya en data 9 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.- Excloure 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 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, 27 de juliol de 2012

El director de l’Institut Ramon Llull

Vicenç Villatoro i Lamolla

2/15

institut ramon llull

barcelona 08007/ diputació 279 planta baixa / tel. (+34) 934 67 80 00 / fax (+34) 934 67 31 67 / irl@llull.cat
palma (illes balears) 07012/ protectora 10, local 11/ tel. (+34) 971 72 96 67 / fax (+34) 971.72.57.53 /
irlpalma@llull.cat; www.llull.cat

ANNEX I
L0162 U10 N-ART 291/12-4
Beneficiari: Josep Miàs Gifre
Artista: Josep Miàs Gifre
Dates: de l'1 al 15 de maig de 2012
Activitat: exposició "Il Cielo iGuzzini at the Bartlett's sky" a The Bartlett School of
Architecture. Londres (Regne Unit)
Import sol·licitat: 15.000,00 €
Import subvencionable: 10.000,00 €
Import atorgat: 7.275,00 €
L0162 U10 N-ART 292/12-4
Beneficiari: Secuencia Cero Films SL
Artista: Secuencia Cero Films SL
Dates: del 2 de març al 20 de maig de 2012
Activitat: gira de la film-performance "Tejido conectivo" a la Fundación Río Teatro Caribe,
Millenium Film, Echo Park Film Center, Artist Television Access, Black Hole Cinemateque,
Organización Nelson Garrido, Instituto Tecnológico de Artes de Ecuador, Ocho y medio i
Museo de Arte Moderna da Bahia. Caracas (Veneçuela), Guayaquil (Equador), Los
Angeles, New York i Oakland (Estats Units d'Amèrica), Quito (Equador), Salvador i BA
(Brasil), San Francisco (Estats Units d'Amèrica)
Import sol·licitat: 10.560,00 €
Import subvencionable: 10.000,00 €
Import atorgat: 5.000,00 €
L0162 U10 N-ART 703/12-4
Beneficiari: Producciones Silvestres, SL
Artista: Eva Armisén Bustinza
Dates: del 22 al 26 de setembre de 2012
Activitat: participació a la Fiaf Coex Seoul amb la Galeria AndrewShire. Seul (República
de Corea)
Import sol·licitat: 3.650,00 €
Import subvencionable: 3.650,00 €
Import atorgat: 1.825,00 €
L0162 U10 N-ART 704/12-4
Beneficiari: Producciones Silvestres, SL
Artista: Eva Armisén Bustinza
Dates: del 9 al 13 de novembre de 2012
Activitat: participació a Art Taipei. Taipei (Taiwan)
Import sol·licitat: 3.650,00 €
Import subvencionable: 3.650,00 €
Import atorgat: 1.825,00 €
L0162 U10 N-CIR 582/12-4
Beneficiari: JORGE PANAREDA POU
Artista: Circ Pànic
Dates: 30 de juny i 1 de juliol de 2012
Activitat: representació de l'espectacle "L'home que perdia els botons", al Festival
Buitengewoon. Doetinchem (Països Baixos)
Import sol·licitat: 1.543,00 €
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Import subvencionable: 1.543,00 €
Import atorgat: 771,50 €
L0162 U10 N-DAN 611/12-4
Beneficiari: Les filles Föllen's Entertainment
Artista: Les filles Föllen
Dates: de l'1 al 8 de juliol de 2012
Activitat: quatre representacions amb la peça "Zoom na skórze - zoom sobre la pell" al
KTO Theatre dins de l'Ulica 25 Street Art - International Street Theatre Festival. Cracòvia
(Polònia)
Import sol·licitat: 550,00 €
Import subvencionable: 550,00 €
Import atorgat: 275,00 €
L0162 U10 N-DAN 614/12-4
Beneficiari: Compañía de Danza Erre que Erre, SCCL
Artista: Erre que erre
Dates: 27 de juliol de 2012
Activitat: una representació amb la peça "Avatar" al Teatro La Paz dins del XXXII Festival
Internacional de Danza Contemporánea Lila López, realització d'un curs i un taller. San
Luis de Potosí (Mèxic)
Import sol·licitat: 3.000,00 €
Import subvencionable: 3.000,00 €
Import atorgat: 1.500,00 €
L0162 U10 N-DAN 619/12-4
Beneficiari: Les filles Föllen's Entertainment
Artista: Les filles Föllen
Dates: del 12 al 28 de juliol de 2012
Activitat: onze representacions amb la peça "Entrada amb consumició: dues noies fumen
un cigarret en només 30 segons" al Cleopatra Café dins del ZooFest Festival i a la sala
Zebulon Cafe Concert. Brooklyn (NY), (Estats Units d'Amèrica), Montréal (Canadà)
Import sol·licitat: 3.500,00 €
Import subvencionable: 3.500,00 €
Import atorgat: 2.068,50 €
L0162 U10 N-DAN 632/12-4
Beneficiari: Dominik Borucki
Artista: Dominik Borucki
Dates: del 21 al 29 de juliol de 2012
Activitat: dues representacions amb les peces "Der andere Mann" i "Je veux manger" i
dos tallers de dansa contemporània a Corporación Acordes (Sala Aquerontes),
Villadanza, Festival Internacional de Teatro Gesto Noble i Fundación Danza Común.
Bogotà, El Carmen del Viboral, Marinilla i Medellín (Colòmbia)
Import sol·licitat: 1.249,41 €
Import subvencionable: 1.249,41 €
Import atorgat: 624,71 €
L0162 U10 N-DAN 674/12-4
Beneficiari: Asociación Delrevés
Artista: Compañía Delrevés
Dates: 24 i 25 de juliol de 2012
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Activitat: dues representacions amb la peça de dansa vertical "Guateque" dins de la 21a
edició de l'Olala Internationales Strassentheater Festival Lienz. Lienz (Àustria)
Import sol·licitat: 1.755,00 €
Import subvencionable: 1.395,00 €
Import atorgat: 697,50 €
L0162 U10 N-DAN 731/12-4P
Beneficiari: Andrea Cruz Marchant
Artista: Au Ments
Dates: 4 de setembre de 2012
Activitat: una representació de "Malasombra", d'Au Ments al Festival Latinoamericano de
Teatro da Bahia. Salvador de Bahia (Brasil)
Import sol·licitat: 10.800,00 €
Import subvencionable: 10.000,00 €
Import atorgat: 7.730,00 €
L0162 U10 N-MU 345/12-4
Beneficiari: Santiago Latorre Sanchez
Artista: Santiago Latorre Sanchez
Dates: del 27 al 30 de març de 2012
Activitat: gira de tres actuacions: Centro de Cultura Matadero, Centro Joaquín Roncal i
Festival de Jazz La Escalera de Jacob. Huesca, Madrid i Zaragoza (Espanya)
Import sol·licitat: 509,00 €
Import subvencionable: 509,00 €
Import atorgat: 323,98 €
L0162 U10 N-MU 373/12-4
Beneficiari: Nicolas Sebastian Correa Vila
Artista: Colectivo Musical Pahlen-Correa
Dates: 30 de maig i 1 de juny de 2012
Activitat: dues actuacions a Uruguai: Teatro Solís i Cine Teatro Municipal. Montevideo i
Treinta y Tres (Uruguai)
Import sol·licitat: 2.400,00 €
Import subvencionable: 2.400,00 €
Import atorgat: 1.200,00 €
L0162 U10 N-MU 380/12-4
Beneficiari: Associació Cultural Cultur-4
Artista: Seward
Dates: 21 i 23 de juny de 2012
Activitat: actuació a la Sala Cuasquías. Las Palmas de Gran Canaria (Espanya)
Import sol·licitat: 2.200,00 €
Import subvencionable: 700,00 €
Import atorgat: 350,00 €
L0162 U10 N-MU 688/12-4
Beneficiari: Associació Cultural i Musical The Pepper Pots
Artista: The Pepper Pots
Dates: del 5 al 13 d'octubre de 2012
Activitat: gira de nou actuacions pels Estats Units d'Amèrica. Charleston (Estats Units
d'Amèrica), Montreal (Canadà), Philadelphia i Rochester (Estats Units d'Amèrica)
Import sol·licitat: 22.244,90 €
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Import subvencionable: 10.000,00 €
Import atorgat: 5.000,00 €
L0162 U10 N-MU 691/12-4
Beneficiari: Vèrtex Empresarial de Serveis Culturals, SL
Artista: Tal Ben Ari & Asíkides
Dates: 19, 20 i 21 de juliol e 2012
Activitat: gira de tres actuacions per Hongria: Babel Sound Festival, Szivárvány
Kultuúrpalota i Millenáris Teatrum. Balatonlelle, Budapest i Kaposvár (Hongria)
Import sol·licitat: 1.100,00 €
Import subvencionable: 1.100,00 €
Import atorgat: 550,00 €
L0162 U10 N-MU 692/12-4
Beneficiari: Vèrtex Empresarial de Serveis Culturals, SL
Artista: Coetus
Dates: 21 de juliol de 2012
Activitat: actuació i tres tallers al Babel Sound Festival. Balatonlelle (Hongria)
Import sol·licitat: 4.000,00 €
Import subvencionable: 4.000,00 €
Import atorgat: 2.000,00 €
L0162 U10 N-MU 698/12-4
Beneficiari: Batall Produccions, SL
Artista: Folkincats
Dates: 20 i 21 de juliol de 2012
Activitat: actuació i realització d'un taller al Babel Sound Festival. Balatonlelle (Hongria)
Import sol·licitat: 950,00 €
Import subvencionable: 950,00 €
Import atorgat: 475,00 €
L0162 U10 N-MU 719/12-4P
Beneficiari: David Gómez Collados
Artista: David Gómez Collados
Dates: 4 i 5 d'agost de 2012
Activitat: dues actuacions de David Gómez a la Casa d'Espanya de Sorocaba. Sorocaba
(Brasil)
Import sol·licitat: 2.100,00 €
Import subvencionable: 2.100,00 €
Import atorgat: 1.050,00 €
L0162 U10 N-MU 721/12-4P
Beneficiari: Ensaimada Musical, SL
Artista: Dinamo
Dates: 11 d'agost de 2012
Activitat: una actuació de Dinamo al Boomtown Festival. Bristol (Regne Unit)
Import sol·licitat: 1.750,00 €
Import subvencionable: 1.750,00 €
Import atorgat: 875,00 €
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L0162 U10 N-MU 744/12-4
Beneficiari: Jam Session Enseñanza Musical, SL
Artista: Free To Dream
Dates: del 16 al 18 d'agost de 2012
Activitat: tres actuacions i un taller a l'Agencia Cubana de Rock. L'Havana (Cuba)
Import sol·licitat: 10.531,50 €
Import subvencionable: 10.000,00 €
Import atorgat: 5.000,00 €
L0162 U10 N-TEA 300/12-4
Beneficiari: Transeduca Acció Educativa SL
Artista: Cavalls de Menorca
Dates: 1 de juny de 2012
Activitat: una representació de l'espectacle "Cavalls de Menorca" al Sibiu International
Theatre Festival. Sibiu (Romania)
Import sol·licitat: 2.376,60 €
Import subvencionable: 2.376,60 €
Import atorgat: 1.188,30 €
L0162 U10 N-TEA 309/12-4
Beneficiari: Associació d'espectacles Oixque
Artista: Ne Me Titere Pas
Dates: 26 de maig de 2012
Activitat: gira europea amb vint-i-set representacions de "Circumloqui" al Festival
Kulturpur, a l'Internationales Strabentheater, al Festival Aromates, al Festival
Travemünder Strandpromenadefest, a l'Ahlener Stadtfest i al StraBentheater. Ahlener i
Kronenberg (Alemanya), Massy (França), Siegen, Solingen i Travemunde (Alemanya)
Import sol·licitat: 5.095,59 €
Import subvencionable: 2.040,99 €
Import atorgat: 1.113,36 €
L0162 U10 N-TEA 318/12-4
Beneficiari: Associació Cultural OnStage
Artista: Onstage Creacions Contemporànies
Dates: 25 de febrer de 2012
Activitat: representació de l'espectacle "Gènesi... Una idea d'Europa" al Teatro del Lazi
dins el Dia Mundial de la Commedia dell'arte. Màlaga (Espanya)
Import sol·licitat: 605,00 €
Import subvencionable: 605,00 €
Import atorgat: 302,50 €
L0162 U10 N-TEA 625/12-4
Beneficiari: Carrer 88, SL
Artista: Cia. Kamchàtka
Dates: 5 de juliol de 2012
Activitat: quatre representacions de teatre de carrer al Festival Rule(z) Vous!, al Festival
ULICA i al Zelig. Cracòvia (Polònia), Milano (Itàlia), Valbonne (França)
Import sol·licitat: 5.475,00 €
Import subvencionable: 5.475,00 €
Import atorgat: 2.986,61 €
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L0162 U10 N-TEA 630/12-4
Beneficiari: Cia. de Comediants La Baldufa, SCCL
Artista: Cia. de Comediants La Baldufa
Dates: del 12 al 15 de juliol de 2012
Activitat: tres representacions de l'espectacle "Zeppelin" al Festival FETA. Gdansk
(Polònia)
Import sol·licitat: 1.927,00 €
Import subvencionable: 1.927,00 €
Import atorgat: 963,50 €
L0162 U10 N-TEA 708/12-4
Beneficiari: Isabel Sagués Fuertes
Artista: Isabel Sagués Fuertes
Dates: del 3 al 8 de juliol de 2012
Activitat: narracions teatralitzades "Amores Imposibles", "Historias de los Hermanos
Grimm" i "El bosque de los cuentos (historias de árboles mágicos de todo el mundo)" al
Festival del Caribe. Santiago de Cuba (Cuba)
Import sol·licitat: 1.015,00 €
Import subvencionable: 1.015,00 €
Import atorgat: 507,50 €
L0162 U10 N-TEA 710/12-4
Beneficiari: Joan Rovira Boix
Artista: Guixot de 8
Dates: del 25 de juliol al 5 d'agost de 2012
Activitat: dotze representacions de l'espectacle "Gargot de Joc" a l'Alexanderplatz. Berlín
(Alemanya)
Import sol·licitat: 1.354,20 €
Import subvencionable: 1.354,20 €
Import atorgat: 677,10 €
L0162 U10 N-TEA 715/12-4
Beneficiari: Associació Cultural LA Nave Va
Artista: Associació Cultural LA Nave Va
Dates: 17 de juliol de 2012
Activitat: representació de "Conexions.3" al Festival Noites Na Nora. Serpa (Portugal)
Import sol·licitat: 1.396,98 €
Import subvencionable: 1.396,98 €
Import atorgat: 698,49 €
L0162 U10 N-TEA 717/12-4
Beneficiari: Antoni Tomàs Camí
Artista: Tombs creatius
Dates: 4 d'agost de 2012
Activitat: dues representacions de "Colors de Monstre" al Festival Dranouter. Dranouter
(Bèlgica)
Import sol·licitat: 713,70 €
Import subvencionable: 713,70 €
Import atorgat: 356,85 €
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L0162 U10 N-TEA 723/12-4
Beneficiari: Bitó Produccions SL
Artista: Coriolano
Dates: 20 de juliol de 2012
Activitat: representació al Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Almagro
(Espanya)
Import sol·licitat: 7.750,00 €
Import subvencionable: 7.750,00 €
Import atorgat: 4.932,88 €
L0162 U10 N-TEA 729/12-4
Beneficiari: Cia.d'Espectacles LA TAL, SCCL
Artista: Cia. La Tal
Dates: 3 d'agost de 2012
Activitat: vint-i-tres representacions de l'espectacle "Carilló" al Via Thea i al Sziget
Festival. Budapest (Hongria), Görlitz (Alemanya)
Import sol·licitat: 2.080,00 €
Import subvencionable: 2.080,00 €
Import atorgat: 1.229,28 €
L0162 U10 N-TEA 732/12-4
Beneficiari: Carmen Escardó Carulla
Artista: Factoria Circular
Dates: 28 i 29 de juliol de 2012
Activitat: quatre representacions de "Rodafonio" al Theater Hansestad Wismar i al
Boulevart Strassentheater Festival. Wismar (Alemanya)
Import sol·licitat: 1.900,00 €
Import subvencionable: 1.900,00 €
Import atorgat: 950,00 €
L0162 U10 N-TEA 736/12-4
Beneficiari: Katakrak, SCP
Artista: Katakrak
Dates: del 4 al 19 d'agost de 2012
Activitat: disset representacions de l'espectacle "L'animalada" al Bastid'art, al Watch this
Space Festival London i al Cirk Aalst. Londres (Regne Unit), Miramont de Guyenne
(França) i Aalst (Bèlgica)
Import sol·licitat: 1.584,05 €
Import subvencionable: 1.584,05 €
Import atorgat: 864,10 €
L0162 U10 N-TEA 739/12-4
Beneficiari: Katakrak, SCP
Artista: Katakrak
Dates: 31 d'agost i 1 de setembre de 2012
Activitat: tres representacions de "l'Animalada" al Pflasterzauber Festival. Hildesheim
(Alemanya)
Import sol·licitat: 1.245,50 €
Import subvencionable: 1.245,50 €
Import atorgat: 622,75 €
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ANNEX II
L0162 U10 N-ART 209/12-4
Beneficiari: Associació Artística Nomadreams
Artista: Insectotropics
Dates: 12 de maig de 2012
Activitat: espectacle multidisciplinar "La Caputxeta galàctica" a Vision'r Festival. París
(França)
Import sol·licitat: 852,10 €
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 4 d'abril
de 2012, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al sol•licitant, que rep el dia 16
d'abril de 2012, 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 i a l'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 294/12-4
Beneficiari: Roc Parés Burguès
Artista: Roc Parés Burguès
Dates: 16 de març de 2012
Activitat: performance "Deriva" al Laboratoire Paragraphe. Saint-Denis (França)
Import sol·licitat: 498,10 €
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 28 de
març de 2012, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al sol•licitant, que rep el
dia 3 d'abril de 2012, 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, on es faci referència
expressa a l'aportació econòmica que assumeix el festival i a l’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-CIR 737/12-4
Beneficiari: Alina Ventura Ramírez
Artista: Los Caneca
Dates: 20 de juliol de 2012
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Activitat: dues representacions de "Los Caneca Show" al Zukunft Neumarkt / Futuro per
Egna. Neumark (Alemanya)
Import sol·licitat: 500,00 €
Import subvencionable: 0,00 €
Import atorgat: 0,00 €
La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per haver estat presentada fora del
termini establert en les bases que regeixen la concessió de subvencions a artistes
catalans i balears per a desplaçaments a l'exterior. La base sisena estableix que les
sol•licituds s'han de presentar obligatòriament com a mínim 3 mesos abans de l’inici de
l’activitat. La sol•licitud es presenta el dia 16 de maig de 2012 i l'activitat comença el dia
20 de juliol de 2012.
L0162 U10 N-MU 375/12-4
Beneficiari: Omar Alawi González
Artista: Opció K-95
Dates: del 14 al 16 de juny de 2012
Activitat: tres actuacions a Colòmbia.
Import sol·licitat: 5.400,00 €
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.
En aquest cas, l’interessat no aporta la documentació següent: 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, així
com el pressupost detallat de l'activitat, la documentació que acrediti la trajectòria del grup
o de l'artista, la memòria explicativa de l'activitat i la relació nominal de les persones que
viatgen especificant la seva funció.
Els dies 28 de març i 14 de maig de 2012, l'Institut Ramon Llull tramet dues cartes
certificades al sol•licitant, que són retornades. Per aquest motiu, es considera que el
sol•licitant desisteix de la seva petició.
L0162 U10 N-MU 497/12-4
Beneficiari: Tot@rt SCCL
Artista: Juan de Diego Trakas
Dates: 8 de juliol de 2012
Activitat: actuació al Festival de Jazz de Getxo.
Import sol·licitat: 350,00 €
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 12 d'abril
de 2012, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al sol•licitant, que rep el dia 17
d’abril de 2012, 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, així com els poders que acreditin la representació del grup per part del
sol•licitant, el pressupost detallat de l'activitat, el full de dades bancàries segellat pel banc,
la fotocòpia compulsada de la documentació que acrediti la personalitat jurídica de
l'empresa sol•licitant al Registre Mercantil, documentació que acrediti la trajectòria del
grup o de l'artista, la memòria explicativa de l'activitat, la relació nominal de les persones
que viatgen especificant la seva funció i l’últim CD editat) 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-MU 517/12-4
Beneficiari: Associació Cultural Cultur-4
Artista: Jaume Vilaseca Quartet
Dates: 6 i 7 de juliol de 2012
Activitat: dues actuacions a l'Spanish Sound Festival. Santo Domingo (Dominicana,
República)
Import sol·licitat: 8.700,00 €
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 12 d'abril
de 2012, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al sol•licitant, que rep el dia 26
d’abril de 2012, 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, així com la data de la mateixa) 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-MU 522/12-4
Beneficiari: Associació Cultural Cultur-4
Artista: Jaume Vilaseca Quartet
Dates: del 12 al 22 de novembre de 2012
Activitat: quatre actuacions a Colòmbia.
Import sol·licitat: 9.885,40 €
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 12 d'abril
de 2012, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al sol•licitant, que rep el dia 26
d’abril de 2012, 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
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econòmica que assumeix el festival, equipament cultural, etc, on s'hagi de dur a terme
l'activitat, el pressupost detallat de l'activitat, el DNI compulsat i la memòria explicativa de
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-MU 699/12-4
Beneficiari: La Castanya SCP
Artista: Mee and The Bees
Dates: 11 i 12 de maig de 2012
Activitat: actuació al festival The Great Escape.
Import sol·licitat: 1.750,00 €
Import subvencionable: 0,00 €
Import atorgat: 0,00 €
La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per haver estat presentada fora del
termini establert en les bases que regeixen la concessió de subvencions a artistes
catalans i balears per a desplaçaments a l'exterior. La base sisena estableix que les
sol•licituds s'han de presentar obligatòriament com a mínim 3 mesos abans de l’inici de
l’activitat. La sol•licitud es presenta el dia 2 de maig de 2012 i l'activitat comença el dia 11
de maig de 2012.
L0162 U10 N-MU 700/12-4
Beneficiari: La Castanya SCP
Artista: Furguson
Dates: 10 i 11 de maig de 2012
Activitat: actuació al festival The Great Escape.
Import sol·licitat: 2.100,00 €
Import subvencionable: 0,00 €
Import atorgat: 0,00 €
La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per haver estat presentada fora del
termini establert en les bases que regeixen la concessió de subvencions a artistes
catalans i balears per a desplaçaments a l'exterior. La base sisena estableix que les
sol•licituds s'han de presentar obligatòriament com a mínim 3 mesos abans de l’inici de
l’activitat. La sol•licitud es presenta el dia 2 de maig de 2012 i l'activitat comença el dia 10
de maig de 2012.
L0162 U10 N-TEA 711/12-4
Beneficiari: Joan Rovira Boix
Artista: Guixot de 8
Dates: del 2 al 10 de juny de 2012
Activitat: quatre representacions de l'espectacle "Gargot de Joc" a la Biblioteca e Sistema
Bibliotecario dell'Area di Dalmine dins el Biblofestival. Dalmine (Itàlia)
Import sol·licitat: 2.157,20 €
Import subvencionable: 0,00 €
Import atorgat: 0,00 €
La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per haver estat presentada fora del
termini establert en les bases que regeixen la concessió de subvencions a artistes
catalans i balears per a desplaçaments a l'exterior. La base sisena estableix que les
sol•licituds s'han de presentar obligatòriament com a mínim tres mesos abans de l’inici de
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l’activitat. La sol•licitud es presenta el dia 2 d'abril de 2012 i l'activitat comença el dia 2 de
juny de 2012.
L0162 U10 N-TEA 713/12-4
Beneficiari: Pere Hosta Zazo
Artista: Perehosta
Dates: del 25 al 27 de maig de 2012
Activitat: tres representacions de "Postal Express" al Festival Internacional de Teatro de
Calle de Valladolid. Valladolid (Espanya)
Import sol·licitat: 350,00 €
Import subvencionable: 0,00 €
Import atorgat: 0,00 €
La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud ja que no compleix els requisits establerts
en les bases que regeixen la convocatoria de concurs públic per a la concessió de
subvencions de l’Institut Ramon Llull a artistes catalans i balears per a desplaçaments a
l’exterior. La base quarta estableix que l’import mínim que es pot sol•licitar per cada
activitat és de 450 € i, en aquest cas, l’import sol.licitat és 350 €.
L0162 U10 N-TEA 725/12-4
Beneficiari: Bitó Produccions SL
Artista: Coriolano
Dates: 17 i 18 de juny de 2012
Activitat: dues representacions de "Coriolario" al Festival Clásico en Alcalá. Alcalá de
Henares (Espanya)
Import sol·licitat: 7.100,00 €
Import subvencionable: 0,00 €
Import atorgat: 0,00 €
La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per haver estat presentada fora del
termini establert en les bases que regeixen la concessió de subvencions a artistes
catalans i balears per a desplaçaments a l'exterior. La base sisena estableix que les
sol•licituds s'han de presentar obligatòriament com a mínim tres mesos abans de l’inici de
l’activitat. La sol•licitud es presenta el dia 19 d'abril de 2012 i l'activitat comença el dia 17
de juny de 2012.
L0162 U10 N-TEA 727/12-4
Beneficiari: Associació Produccions Essencials
Artista: Produccions Essencials
Dates: de l'1 al 3 de juny de 2012
Activitat: dues representacions de l'espectacle "Cinc dones diferents" al Teatro Casanovas
i al Teatro Alhambra. Granada i Màlaga (Espanya)
Import sol·licitat: 2.100,00 €
Import subvencionable: 0,00 €
Import atorgat: 0,00 €
La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per haver estat presentada fora del
termini establert en les bases que regeixen la concessió de subvencions a artistes
catalans i balears per a desplaçaments a l'exterior. La base sisena estableix que les
sol•licituds s'han de presentar obligatòriament com a mínim tres mesos abans de l’inici de
l’activitat. La sol•licitud es presenta el dia 26 d'abril de 2012 i l'activitat comença el dia 1
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de juny de 2012.

ANNEX III
L0162 U10 N-ART 201/12-4P
Beneficiari: Associació d'Amics i Víctimes del Còmic
Artista: Joan Miquel Morey Palou
Dates: del 25 al 27 de maig de 2012
Activitat: una exposició col·lectiva d'il·lustradors balears al Festival BD Tétouan. Tétouan
(Marroc)
Import sol·licitat: 4.000,00 €
Import subvencionable: 0,00 €
Import atorgat: 0,00 €
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data
25 de maig de 2012. La comissió acorda acceptar el desistiment presentat.
L0162 U10 N-ART 208/12-4P
Beneficiari: Robert Ferrer Martorell
Artista: Robert Ferrer Martorell
Dates: del 31 de maig al 15 de juliol de 2012
Activitat: una exposició de Robert Ferrer i Martorell a la galeria Espacio Valverde. Madrid
(Espanya)
Import sol·licitat: 2.500,00 €
Import subvencionable: 0,00 €
Import atorgat: 0,00 €
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data
15 de maig de 2012. La comissió acorda acceptar el desistiment presentat.
L0162 U10 N-MU 718/12-4P
Beneficiari: David Gómez Collados
Artista: David Gómez Collados
Dates: del 16 de juliol al 15 de setembre
Activitat: gira de vuit actuacions de David Gómez per Espanya i Suïssa.
Import sol·licitat: 4.300,00 €
Import subvencionable: 0,00 €
Import atorgat: 0,00 €
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la petició en data 21
de maig de 2012. La comissió acorda acceptar el desistiment presentat.

15/15

