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RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES RESOL LA INADMISSIÓ DE LES  SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ PER A 
LA PUBLICACIÓ A L’ESTRANGER D’OBRES IL·LUSTRADES DE  LITERATURA INFANTIL I JUVENIL 
CORRESPONENTS A LA PRIMERA CONVOCATÒRIA DE L'ANY 20 17 

Ref.  02/ L0125 U10 N-1a C_LIJ 2017 INAD 

Antecedents 
 
1. Per resolució del director de l'Institut Ramon Llull, de data 10 de març de 2017 (DOGC núm. 7331 de 17 
de març de 2017) s'obre la primera convocatòria de l’any 2017 per a la concessió de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil.  
 
2. Les sol·licituds presentades en el termini establert a la convocatòria de referència consten a l’expedient.  
 
3. En data 26 de juny de 2017 es reuneix la comissió de valoració per a l’estudi i proposta de les sol·licituds 
presentades. 
 
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 concurrència 
competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre. 
 
4. La base 12 que regeix la concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la publicació a 
l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil durant l'any 2017 regula la inadmissió de les 
sol·licituds.  
 

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 la inadmissió de les 

sol·licituds presentades,   

 
Resolució 
 
Per tant, resolc,  

 
Inadmetre les sol·licituds de subvenció que es detallen a l’Annex. 
 
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 
18.1 dels estatuts de l’Institut Ramon Llull, es pot interposar recurs d’alçada davant del director de l’Institut 
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Ramon Llull, en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà del dia en que tingui lloc la publicació 
d’aquesta resolució. El termini del mes conclou el mateix dia en què es va produir la publicació.  
 
Barcelona, 11 de juliol de 2017  
 
L’instructor 
 
 
 
 
Josep Marcé i Calderer 
 
Gerent de l’Institut Ramon Llull 
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ANNEX 
 
L0125 U10 N-LIJ 252/17- 1  
Sol·licitant: Aragón tiene talento, SL  
Dates: març de 2017 
Activitat: Il·lustració a càrrec d'Antonio Isla de la publicació en català de l'obra Els sis a Barcelona. Pirates a 
la biblioteca, de l'autora Isabel de Villalonga 
Il·lustrador: Antonio Isla Clemente 
 
La comissió proposa inadmetre la sol·licitud presentada per l’editorial Aragón tiene talento S.L per a la 
il·lustració de la publicació en català de l’obra Els sis a Barcelona. Pirates a la biblioteca, il·lustrada per 
Antonio Isla i escrita per Isabel de Villalonga, atès que incompleix el punt 1 de les bases que regeixen 
aquesta convocatòria en dos dels seus requisits.  
D’una banda, el punt 1.1 de les bases estableix que l’obra per a la qual es demana l’ajut no pot haver estat 
publicada, en la llengua per la qual se sol·licita la subvenció, amb anterioritat a la data de la resolució de 
concessió de les subvencions. L’entitat publica l’obra el mes de març de 2017. 
D’altra banda, d’acord amb la sol·licitud presentada, l’il·lustrador està domiciliat a Montsó (Osca, Aragó), fet 
que també incompleix el punt 1.1 de les bases que estableix que el/la il·lustrador/a ha de ser una persona 
domiciliada a Catalunya i/o Illes Balears. 
 
L0125 U10 N-LIJ 393/17- 1  
Sol·licitant: Wydawnictwo Dwie Siostry Sp. Zo.o.  
Dates: setembre 2017 
Activitat: Il·lustració a càrrec de Gustavo Ariel Rosemfett de la publicació al polonès de l'obra Malko y Papá 
de Sobre Gusti 
Il·lustrador: Gustavo Ariel Rosemfett Abramovich 
 
La comissió proposa inadmetre la sol·licitud presentada per l’editorial Wydawnictwo Dwie Siostry Sp per a la 
il·lustració a càrrec de Gustavo Ariel Rosemfett de la publicació en polonès de l'obra Malko y Papá, de Sobre 
Gusti atès que incompleix la base 8 de les bases que regeixen aquesta convocatòria.  
La base 8 estableix que el termini de presentació de sol·licituds queda fixat a la resolució de convocatòria de 
les subvencions. D’acord amb el que s’estableix a la resolució de la convocatòria, la data màxima de 
presentació de sol·licituds és el dia 28 d’abril de 2017. 
L’editorial Wydawnictwo Dwie Siostry Sp presenta la sol·licitud a l’Institut Ramon Llull en data 2 de maig de 
2017.  
 
L0125 U10 N-LIJ 394/17- 1  
Sol·licitant: Wydawnictwo Dwie Siostry Sp. Zo.o.  
Dates: novembre 2017 
Activitat: Il·lustració a càrrec de Víctor Escandell de la publicació en polonès de l'obra Animalots del Món, de 
Víctor Escandell 
Il·lustrador: Víctor Escandell 
 
La comissió proposa inadmetre la sol·licitud presentada per l’editorial Wydawnictwo Dwie Siostry Sp per a la 
il·lustració de la publicació en polonès de l'obra Animalots del Món, escrita i il·lustrada per Víctor Escandell 
atès que incompleix la base 8 de les bases que regeixen aquesta convocatòria.  
La base 8 estableix que el termini de presentació de sol·licituds queda fixat a la resolució de convocatòria de 
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les subvencions. D’acord amb el que s’estableix a la resolució de la convocatòria, la data màxima de 
presentació de sol·licituds és el dia 28 d’abril de 2017. 
L’editorial Wydawnictwo Dwie Siostry Sp presenta la sol·licitud a l’Institut Ramon Llull en data 2 de maig de 
2017.  
 
L0125 U10 N-LIJ 395/17- 1  
Sol·licitant: Orecchio Acerbo Editore.  
Dates: novembre 2018 
Activitat: Il·lustració a càrrec d'Eva Sánchez de la publicació en l'italià de l'obra Quando gli animali andavano 
a piedi, de Franco Lorenzoni 
Il·lustrador: Eva Sánchez Gómez 
 
La comissió proposa inadmetre la sol·licitud presentada per l’editorial Orecchio Acerbo Editore per a la 
il·lustració a càrrec d'Eva Sánchez de la publicació en l'italià de l'obra Quando gli animali andavano a piedi, 
de Franco Lorenzoni, atès que incompleix la base 8 de les bases que regeixen aquesta convocatòria. La 
base 8 estableix que el termini de presentació de sol·licituds queda fixat a la resolució de convocatòria de les 
subvencions. D’acord amb el que s’estableix a la resolució de la convocatòria, la data màxima de 
presentació de sol·licituds és el dia 28 d’abril de 2017. 
L’editorial Orecchio Acerbo Editore presenta la sol·licitud a l’Institut Ramon Llull en data 3 de maig de 2017.  
 


