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RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES RESOL LA INADMISSIÓ I EL DESISTIMENT DE LES 
SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ DE LA PRIMERA CONVOCATÒRIA PER A LA MOBILITAT 
D’ARTISTES PER A ACTUACIONS I/O GIRES EN L’ÀMBIT DE LA MÚSICA I LES ARTS 
ESCÈNIQUES 

Ref. 02/ L0169 U10 N-MÚSICA I ESCÈNIQUES_INAD_DEST 

 
 
Fets 
 
1. Per resolució de la directora del Consorci de l'Institut Ramon Llull (en endavant, l'Institut Ramon 
Llull), de 18 de gener de 2021 (DOGC núm. 8323 de 22 de gener de 2021) s'obre la primera 
convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la 
mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires en l’àmbit de la música i les arts escèniques. (ref. BDNS 
545116). 
 
2. En data 11 de febrer de 2021 finalitza el termini de presentació de sol·licituds en el marc d’aquesta 
convocatòria. 
 
3. Per resolució de 17 de maig de 2021, (DOGC núm. 8417, de 25 de maig de 2021)   es modifica la 
dotació pressupostària de la 1a convocatòria de l’any 2021 per a la concessió de subvencions en 
règim de concurrència no competitiva per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires en l’àmbit 
de la música i les arts escèniques (ref. BDNS 545116). 
 

4. Les sol·licituds presentades en el termini establert a la convocatòria de referència consten a 
l’expedient. 
 
5. La dotació necessària per a satisfer el pagament d’aquesta subvenció anirà amb càrrec als crèdits 
del pressupost de l’Institut Ramon Llull per a l’any 2021. Les partides pressupostàries del pressupost 
de l’Institut Ramon Llull a les quals s’aplicaran aquests crèdits són les següents: 
 

- 004-043-4700001 Creació - Arts Escèniques - A Empreses privades  
- 004-043-4820001 Creació - Arts Escèniques - A altres Institucions sense fi de lucre i a 

altres ens corporatius 
- 004-044-4810003 Creació - Música - A Fundacions  
- 004-044-4820001 Creació - Música - A altres Institucions sense fi de lucre i a altres ens 

corporatius  
- 004-044-4700001 Creació - Música - A Empreses privades 

 
 
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 Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model 
tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el 
model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de 
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concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se 
n'aprova el text íntegre. 
 
4. Els articles 21, 93, 94.1 i 94.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. 
 
5. La base 10 que regeix la concessió de subvencions per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o 
gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música i les arts escèniques regula la inadmissió i el 
desistiment de les sol·licituds. 
 
D’acord amb la base 10.3, la qual estableix que prèviament a la concessió de les subvencions, l’òrgan 
instructor resoldrà sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, 
 
Resolc, 
 
1. Inadmetre la sol·licitud de subvenció que es detalla en l’annex I. 
 
2. Acceptar el desistiment i declarar conclús el procediment de les sol·licituds de subvenció que es 
detallen en l’annex II. 
 
3. Declarar el desistiment de les sol·licituds de subvenció que es detallen en l’annex III. 
 
 
Recursos procedents 
 
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, d’acord amb els articles 121 i 122 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
i amb l’article 19 dels Estatuts de l’Institut Ramon Llull, es pot interposar recurs d’alçada davant de la 
directora de l’Institut Ramon Llull, en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà del dia en 
què tingui lloc la publicació d’aquesta resolució. El termini del mes conclou el mateix dia en què es va 
produir la publicació. 
 
La instructora 
 
 
 
 
 
Antònia Andúgar i Andreu 
Gerent de l’Institut Ramon Llull 
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ANNEX I 
 
 
L0169 U10 N-MU 32/21- 1  
Sol·licitant: Blink Bad S.L. 
Artista: Bad Gyal  
Dates: 16/12/2020 

Activitat: actuació de Bad Gyal a la sala Riviera de Madrid. Madrid (Espanya) 

Import sol·licitat: 3.567,19 € 

Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
 
En data 8 de febrer de 2021, dins del termini de presentació de sol·licituds, l’entitat sol·licitant presenta 
una sol·licitud de subvenció per realitzar una actuació de Bad Gyal a la sala Riviera de Madrid. 

L’entitat sol·licitant presenta, juntament amb la sol·licitud, un contracte en què s’indica que l’entitat 
programadora assumeix el cost total dels desplaçaments i/o transport de la càrrega i de l’allotjament, 
inclosos en els honoraris de l’artista. 

La resolució per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires en l’àmbit de la música 
i les arts escèniques per a l’any 2021 (DOGC núm. 8323 de 22.1.2021) estableix que aquesta 
concessió de subvencions es regeix per les bases aprovades per l’Acord del Consell de Direcció de 
data 16 de desembre de 2020 (DOGC núm. 8305 de 29.12.2020) i per la normativa general de 
subvencions. 

La base 5.1 de les bases que han de regir la concessió de subvencions per a la mobilitat d'artistes 
per a actuacions i/o gires en l’àmbit de la música i les arts escèniques estableix que les despeses 
subvencionables són únicament i exclusivament les corresponents a l’allotjament, desplaçament i al 
transport de la càrrega (incloses les despeses relatives als documents d'admissió temporal de 
mercaderies) que no hagin estat assumides per un tercer. 

Per aquest motiu, l’òrgan instructor resol la inadmissió d’aquesta sol·licitud, tal com indica el punt 10 
de les bases. 
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ANNEX II 
 
 
L0169 U10 N-MU 61/21- 1  
Sol·licitant: Pablo Lopez Martin 
Artista: Operàmida  
Dates: 30/12/2020 
Activitat: dues actuacions de l'Operàmida al Caixaforum de Lleida. Lleida (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.286,06 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
 
En data 10 de febrer de 2021, dins del termini de presentació de sol·licituds, el sol·licitant presenta 
una sol·licitud de subvenció per realitzar dues actuacions de l'Operàmida al Caixafòrum de Lleida. 
 
En data 18 de febrer de 2021, l'Institut Ramon Llull tramet una notificació electrònica al sol·licitant en 
què se li reclama que aporti la documentació que li manca (el contracte signat per l'entitat 
organitzadora en què s’especifiqui que l’artista percep contraprestació econòmica per la seves 
actuacions, el compte justificatiu amb aportació dels justificants de despesa, la relació classificada de 
les despeses corresponents al cost del desplaçament objecte de l’ajut, les còpies digitalitzades de les 
factures i els documents acreditatius del pagament). El sol·licitant és notificat el 22 de febrer de 2021 
però no presenta la documentació requerida en el termini corresponent.  
 
La base 10.2 de les bases que regeixen la concessió de subvencions per a la mobilitat d'artistes per 
actuacions i/o gires fora de Catalunya en l'àmbit de la música i les arts escèniques estableix que la 
manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 7, o la manca d'esmena dels 
requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ, comporta el 
desistiment de la sol·licitud.  
 
Per aquest motiu, es considera que el sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud. 
 
 
L0169 U10 N-MU 63/21- 1  
Sol·licitant: Ivan Ilic Minic 
Artista: Ivan Ilic Tetra Pack  
Dates: 12/08/2021 a 14/08/2021 
Activitat: gira de tres actuacions de la formació Ivan Ilic Tetra Pack. Belgrad (Romania), Nis (Sèrbia) 
i Smederevo (Romania) 
Import sol·licitat: 1.638,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
 
En data 10 de febrer de 2021, dins del termini de presentació de sol·licituds, el sol·licitant presenta 
una sol·licitud de subvenció per realitzar una gira de tres actuacions de la formació Ivan Ilic Tetra 
Pack. 
 
En data 15 de febrer de 2021, l'Institut Ramon Llull tramet una notificació electrònica al sol·licitant en 
què se li reclama que aporti la documentació que li manca (els contractes signats per l'entitat 
organitzadora en què s’especifiqui les dates d’actuació i que l’artista percep contraprestació 
econòmica per la seves actuacions, el compte justificatiu amb aportació dels justificants de despesa, 
la relació classificada de les despeses corresponents al cost del desplaçament objecte de l’ajut, les 
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còpies digitalitzades de les factures i els documents acreditatius del pagament). El sol·licitant és 
notificat el 22 de febrer de 2021 però no presenta la documentació requerida en el termini 
corresponent. 
 
La base 10.2 de les bases que regeixen la concessió de subvencions per a la mobilitat d'artistes per 
actuacions i/o gires fora de Catalunya en l'àmbit de la música i les arts escèniques estableix que la 
manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 7, o la manca d'esmena dels 
requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ, comporta el 
desistiment de la sol·licitud.  
 
Per aquest motiu, es considera que el sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud. 
 
 
L0169 U10 N-MU 81/21- 1  
Sol·licitant: Maurici Estruga Cuspinera 
Artista: Carola Ortiz  
Dates: 22/01/2021 
Activitat: actuació de Carola Ortiz a Cuiza. Puivert (França) 
Import sol·licitat: 168,60 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
 
En data 11 de febrer de 2021, dins del termini de presentació de sol·licituds, el sol·licitant presenta 
una sol·licitud de subvenció per realitzar una actuació de Carola Ortiz a Cuiza (França). 
 
En data 23 de febrer de 2021, l'Institut Ramon Llull tramet una notificació electrònica al sol·licitant en 
què se li reclama que aporti la documentació que li manca (el contracte signat per l'entitat 
organitzadora en què s’especifiqui la data d’actuació i que l’artista percep contraprestació econòmica 
per la seva actuació, el compte justificatiu amb aportació dels justificants de despesa, la relació 
classificada de les despeses corresponents al cost del desplaçament objecte de l’ajut, les còpies 
digitalitzades de les factures i els documents acreditatius del pagament). El sol·licitant és notificat el 
23 de febrer de 2021 però no presenta la documentació requerida en el termini corresponent. 
 
La base 10.2 de les bases que regeixen la concessió de subvencions per a la mobilitat d'artistes per 
actuacions i/o gires fora de Catalunya en l'àmbit de la música i les arts escèniques estableix que la 
manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 7, o la manca d'esmena dels 
requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ, comporta el 
desistiment de la sol·licitud.  
 
Per aquest motiu, es considera que el sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud. 
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ANNEX III 
 
 
L0169 U10 N-CIR 9/21- 1  
Sol·licitant: Pasquale Marino 
Artista: Cia.Bergamotto  
Dates: 20/11/2020 
Activitat: una actuació de la companyia Cia.Bergamotto amb l'espectacle "Bergamotto show". Rivas 
VaciaMadrid (Espanya) 
Import sol·licitat: 271,27 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 19 de febrer 
de 2021. L’òrgan instructor accepta el desistiment presentat, tal com indica el punt 10 de les bases. 
 
 
L0169 U10 N-CIR 12/21- 1  
Sol·licitant: Pasquale Marino 
Artista: Cia.Bergamotto  
Dates: 28/12/2020 
Activitat: dues actuacions de la companyia Cia.Bergamotto amb l'espectacle "Bergamotto Show". 
Ontinyent (Espanya) 
Import sol·licitat: 578,40 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 19 de febrer 
de 2021. L’òrgan instructor accepta el desistiment presentat, tal com indica el punt 10 de les bases. 
 
 
L0169 U10 N-CIR 24/21- 1  
Sol·licitant: Pasquale Marino 
Artista: Cia. Bergamotto  
Dates: 28/12/2020 
Activitat: dues actuacions de la companyia Cia. Bergamotto amb l'espectacle "Bergamotto Show". 
Ontinyent (Espanya) 
Import sol·licitat: 565,49 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 19 de febrer 
de 2021. L’òrgan instructor accepta el desistiment presentat, tal com indica el punt 10 de les bases. 
 
 
L0169 U10 N-CIR 86/21- 1  
Sol·licitant: Pasquale Marino 
Artista: Cia. Bergamotto  
Dates: 19/11/2020 a 21/11/2020 
Activitat: dues actuacions de la companyia Cia. Bergamotto amb l'espectacle "Bergamotto Show". 
Barcelona i Rivas-Vaciamadrid (Espanya) 
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Import sol·licitat: 271,27 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 19 de febrer 
de 2021. L’òrgan instructor accepta el desistiment presentat, tal com indica el punt 10 de les bases. 
 
 
L0169 U10 N-DAN 8/21- 1  
Sol·licitant: Societat Doctor Alonso SLU 
Artista: Societat Doctor Alonso  
Dates: 22/10/2020 a 29/10/2020 
Activitat: set actuacions de la companyia Societat Doctor Alonso amb els espectacles "El 
desenterrador" i  "Y los huesos hablaron". Cadis (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.152,72 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 23 de febrer 
de 2021. L’òrgan instructor accepta el desistiment presentat, tal com indica el punt 10 de les bases. 
 
 
L0169 U10 N-DAN 11/21- 1  
Sol·licitant: Antonella D'Ascenzi 
Artista: Antonella D'Ascenzi  
Dates: 05/12/2020 
Activitat: una actuació d' Antonella D'Ascenzi amb l'espectacle "Piccolo circ de fil". Alacant (Espanya) 
Import sol·licitat: 345,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 16 de març 
de 2021. L’òrgan instructor accepta el desistiment presentat tal com indica el punt 10 de les bases. 
 
 
L0169 U10 N-DAN 13/21- 1  
Sol·licitant: Societat Doctor Alonso SLU 
Artista: Societat Doctor Alonso  
Dates: 24/11/2020 
Activitat: una actuació de la companyia Societat Doctor Alonso amb l'espectacle "Y los huesos 
hablaron". València (Espanya) 
Import sol·licitat: 761,36 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 23 de febrer 
de 2021. L’òrgan instructor accepta el desistiment presentat, tal com indica el punt 10 de les bases. 
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L0169 U10 N-DAN 21/21- 1  
Sol·licitant: Societat Doctor Alonso SLU 
Artista: Societat Doctor Alonso  
Dates: 20/11/2020 
Activitat: tres actuacions de la companyia Societat Doctor Alonso amb l'espectacle "Andrei Rublev, 
una paniconografia". Madrid (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.296,05 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 23 de febrer 
de 2021. L’òrgan instructor accepta el desistiment presentat, tal com indica el punt 10 de les bases. 
 
 
L0169 U10 N-DAN 22/21- 1  
Sol·licitant: Societat Doctor Alonso SLU 
Artista: Societat Doctor Alonso  
Dates: 22/01/2021 
Activitat: dues actuacions de la companyia Societat Doctor Alonso amb l'espectacle "Andrei Rublev, 
una paniconografia". València (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.256,92 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 23 de febrer 
de 2021. L’òrgan instructor accepta el desistiment presentat, tal com indica el punt 10 de les bases. 
 
 
L0169 U10 N-MU 3/21- 1  
Sol·licitant: Jordi Freixa Barnola 
Artista: Cala Vento  
Dates: 28/01/2021 
Activitat: actuació de la formació Cala Vento al Circo Price de Madrid. Madrid (Espanya) 
Import sol·licitat: 920,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 9 de febrer 
de 2021. L’òrgan instructor accepta el desistiment presentat, tal com indica el punt 10 de les bases. 
 
 
L0169 U10 N-TEA 38/21- 1  
Sol·licitant: Xirriquiteula Teatre, SL 
Artista: Xirriquiteula Teatre  
Dates: 15/11/2020 a 20/12/2020 
Activitat: tres actuacions de la companyia Xirriquiteula Teatre amb l'espectacle "Laika". Andoain,  
Madrid  i Tres Cantos (Espanya) 
Import sol·licitat: 2.270,50 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
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El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 11 de febrer 
de 2021. L’òrgan instructor accepta el desistiment presentat, tal com indica el punt 10 de les bases. 
 
 
 
 

 


