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RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES RESOL EL DESISTIMENT DE LA  SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 
PRESENTADA EN EL MARC DE LA 2a CONVOCATÒRIA DE L’AN Y 2018 PER A LA REALITZACIÓ 
D'ACTIVITATS DE PROMOCIÓ EXTERIOR DE LA LITERATURA CATALANA I ARANESA  

Ref.  02/ L0124 U10 N-2C 2018_PROMO DESISTIMENT_POST_PROV 

 
 
Fets 
 
1. Per resolució del director de l'Institut Ramon Llull, de data 18 de maig de 2018 (DOGC núm. 7643 de 15 
de juny de 2018), s'obre la segona convocatòria en règim de concurrència competitiva, per a la concessió de 
subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la realització d'activitats de promoció exterior de la literatura 
catalana i aranesa de l'any 2018. 
 
2. Les sol·licituds presentades en el termini establert a la convocatòria de referència consten a l’expedient.  
 
3. En data 6 de novembre de 2018 es reuneix la comissió de valoració per analitzar i avaluar les sol·licituds 
presentades. 
 
4. En data 23 de novembre de 2018, l’òrgan instructor formula la proposta de resolució provisional de 
concessió de les subvencions, d’acord amb la proposta de la comissió de valoració. 
 
5. En data 28 de novembre de 2018 es publica al Tauler electrònic de l’Institut Ramon Llull i al tauler 
d’anuncis de la seu de l’Institut Ramon Llull de Barcelona, la proposta de resolució provisional de concessió 
de les subvencions.  
 
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. L’article 94.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques, determina que tot interessat pot desistir de la seva sol·licitud o, quan això no estigui prohibit per 

l’ordenament jurídic, renunciar als seus drets. 

 

5. L’article 94.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques, determina que l’Administració ha d’acceptar per complet el desistiment o la renúncia, i ha de 
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declarar conclús el procediment llevat que, havent-s’hi personat tercers interessats, aquests n’instin la 

continuació en el termini de deu dies des que van ser notificats del desistiment o renúncia. 
 
6. La base 12 que regeix la concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la realització d'activitats 
de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa regula la inadmissió i el desistiment 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 i el desistiment 
de les sol·licituds presentades,   
 
Resolució  
 
Per tant, resolc,  
 
Acceptar el desistiment i declarar conclús el procediment de la sol·licitud de subvenció que es detalla en 
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, es pot 
interposar recurs d’alçada davant del President del Consell de Direcció de l’Institut 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, 17 de desembre de 2018 
 
L’instructor 
 
 
 
 
Josep Marcé i Calderer 
Gerent de l’Institut Ramon Llull 
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ANNEX 
 
L0124 U10 N-PRO 589/18- 2  
Sol·licitant: Actes Sud.   
Dates: d’octubre a desembre de 2018 
Activitat: promoció de la traducció en francès de l’obra Incerta glòria, de Joan Sales. 
 
La comissió valora la sol·licitud de subvenció presentada per l’editorial Actes Sud per promoció a la 
promoció de la traducció en francès de l’obra Incerta glòria, de Joan Sales.  
La comissió valora molt positivament l'interès del conjunt de la proposta, que preveu la promoció al mercat 
francès de la nova edició de la novel·la clàssica de Joan Sales a través d’un vídeo i d’un anunci en una 
revista. 
La comissió valora molt positivament la trajectòria de l'entitat sol·licitant, Actes Sud, una de les editorials 
franceses que més han apostat per la literatura catalana contemporània: al seu catàleg hi ha, entre altres, 
obres de Mercè Rodoreda, Baltasar Porcel, Quim Monzó, Jaume Cabré, Sergi Pàmies, Albert Sánchez 
Piñol, Sebastià Alzamora i Marta Rojals. 
La comissió valora molt positivament la repercussió de l’esdeveniment en la internacionalització de la 
literatura catalana, per la visibilitat i influència cultural de les editorials franceses, i també la capacitat de 
difusió de l’activitat en l’àmbit editorial francès. 
La comissió valora el limitat grau d'autofinançament de l'activitat. 
La comissió proposa destinar la subvenció al finançament de les despeses derivades de les campanyes de 
màrqueting i de comunicació. 
En data 7 de desembre de 2018, Actes Sud comunica a l'Institut Ramon Llull el desistiment de la seva 
sol·licitud.  
La comissió proposa acceptar el desistiment i declarar conclús el procediment.  
 
 


