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02/ L0162 E912 U10 N-2T/2012

RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES RESOL LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS PÚBLIC
PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE L’INSTITUT RAMON LLULL PER A
PRESENTACIONS FORA DEL DOMINI LINGÜÍSTIC DE PEL·LÍCULES I
DOCUMENTALS PRODUÏTS A CATALUNYA I A LES ILLES BALEARS.

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 22 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 6040, de 9.1.12 i BOIB número 4 del 10.1.12).
3. Les sol·licituds presentades en el termini establert a la convocatòria de referència
consten a l’expedient.
4. En data 2 d’abril 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.- 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, 11 de maig de 2012

El director de l’Institut Ramon Llull

Vicenç Villatoro i Lamolla
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ANNEX I
L0162 E912 U10 N-CIN 285/12-2
Beneficiari: Alba Sotorra Clua
Artista: Qatar The Race
Dates: 24 de març de 2012
Activitat: un passi del film "Qatar the Race" a l'Estonian National Museum and Athena
Centre dins del Festival Internacional de Cinema Worldfilm i participació en una taula
rodona, tallers i debats. Tartu (Estònia)
Import sol·licitat: 281,78 €
Import subvencionable·: 281,78 €
Import atorgat: 172,22 €
L0162 E912 U10 N-CIN 287/12-2
Beneficiari: Getsemaní Produccions SL
Artista: Hollywood Talkies
Dates: 1, 5, 13 i 14 d'abril de 2012
Activitat: quatre passis del film "Hollywood Talkies" a la 30a edició del Festival
Internacional Cinematografico i a la 14a edició del Festival Internacional BAFICI i
realització d'una masterclass. Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguai)
Import sol·licitat: 2.409,00 €
Import subvencionable·: 2.409,00 €
Import atorgat: 1.874,20 €
L0162 E912 U10 N-CIN 394/12-2
Beneficiari: Maria Alcázar Serrat
Artista: Nunca se me juntarán los rascacielos
Dates: del 17 al 22 d'abril de 2012
Activitat: dos passis del film "Nunca se me juntarán los rascacielos" dins de la 10a edició
del Festival Internacional de Cine Pobre. Gibara (Cuba)
Import sol·licitat: 1.100,00 €
Import subvencionable·: 1.100,00 €
Import atorgat: 550,00 €
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