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RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS, EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA NO COMPETITIVA, PER A LA MOBILITAT D’E SCRIPTORS DE LITERATURA 
CATALANA O ARANESA FORA DEL DOMINI LINGÜÍSTIC D’AMB DUES LLENGÜES PER A L'ANY 2017 

Ref. 02/ L0123 U10 N-MOBIL_ESCRIPTORS_2017 

 
Antecedents 
 
1. Per resolució del director de l'Institut Ramon Llull, de data 3 de maig de 2017 (DOGC núm. 7367 d’11 de 
maig de 2017) s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no 
competitiva, per a la mobilitat d’escriptors de literatura catalana o aranesa fora del domini lingüístic 
d’ambdues llengües. 
 
2. En data 29 de setembre de 2017 finalitza el termini de presentació de sol·licituds e el marc d’aquesta 
convocatòria. 
 
3. Les sol·licituds presentades en el termini establert a la convocatòria de referència consten a l’expedient.  
 
4. En data 7 de novembre de 2017, l’òrgan instructor formula la proposta de resolució 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 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. Les bases 1.3 i 11.2 de les bases que regeixen la convocatòria per a la concessió de subvencions de 
l’Institut Ramon Llull per a la mobilitat d’escriptors de literatura catalana o aranesa fora del domini lingüístic 
d’ambdues llengües per a l’any 2017. 
 
5. L’Institut Ramon Llull disposa de crèdit adequat i suficient en el pressupost vigent. 
 
L’article 13.2.e) dels Estatuts de l’Institut Ramon Llull faculta el director de l'Institut Ramon Llull en matèria 
d’atorgament de subvencions. 
 
Resolució 
 
Per tant, resolc,  
 
1-  Atorgar les subvencions pels imports i l’objecte als sol·licitants que es detallen en Annex. 
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2-  Establir que, d’acord amb el preveu la base 13.1 de les bases que regeixen aquesta convocatòria, el 
pagament de la subvenció es tramita a partir de la concessió de la subvenció.  
 
3-  Establir que aquestes subvencions tenen la consideració d’ajuts de minimis, regulats pel Reglament (UE) 
1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat 
de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L352, de 24.12.2013). 
 
4-  Establir que els beneficiaris es comprometen a proporcionar en tot moment la informació que els hi sigui 
demanada respecte de la subvenció concedida i a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que 
l’Institut Ramon Llull o altres òrgans competents estimin necessàries. 
 

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, 9 de novembre de 2017 
 
El director de l'Institut Ramon Llull 
 
 
Manuel Forcano 
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ANNEX 
 
L0123 U10 N-ESC 888/17- 1  
Beneficiari: Jordi Valls i Pozo.   
Dates: del 28 d’agost al 2 de setembre de 2017 
Activitat: participació a l’11a edició del Festival de poesia « Luna de Locos” de Colòmbia 
Import sol·licitat: 1.000,00 € 
Import subvencionable: 1.000,00 € 
Import atorgat: 1.000,00 € 
 
El senyor Giovanny Gómez, director del Festival Internacional de Poesía de Pereira “Luna de Locos”, de 
Colòmbia, convida el poeta Jordi Valls Pozo a fer diverses lectures poètiques a l’onzena edició d’aquest 
festival, que s’ha celebrat entre els dies 28 d’agost al 2 de setembre de 2017. El festival està organitzat per 
l’organització cultural Luna de Locos i compta amb el suport del Ministerio de Cultura, el govern de la regió 
de Risaralda i la Universidad Tecnológica de Pereira, entre d’altres organismes. El sol·licitant remarca que 
alguns dels poetes convidats al festival eren “poetes d’alçada”, com Luis Garcia Montero, Sara Vanegas, 
Juan Arabia, Elena Medel, William Ospina, James Byrne, Ernesto Pérez Zúñiga, Lindantonella Solano, 
Emilio Coco, Herménégilde Chiasson i Zoë Skoulding. Les activitats poètiques s’han desenvolupat tant a la 
ciutat de Pereira com a diverses poblacions properes, com Cartago, La Virginia, Marsella i Belén de Umbría, 
ocupant places públiques i auditoris. Aquest esdeveniment poètic és un dels més reconeguts de Colòmbia i, 
per extensió, d’Amèrica Llatina, i té repercussió en mitjans nacionals i internacionals.  
 
En data 15 de setembre de 2017, el senyor Jordi Valls i Pozo presenta a l'Institut Ramon Llull una sol·licitud 
de subvenció per tal de fer possible el desplaçament a Colòmbia amb la finalitat de participar en aquest 
esdeveniment.  
 
El senyor Jordi Valls Pozo (Barcelona, 1970) és escriptor en llengua catalana. Ha publicat diversos 
poemaris, com Natura morta (1998), La mel d’Aristeu (2003), Violència gratuïta (2006) i L’illa misteriosa 
(2015), entre d’altres. Els seus poemes formen part de diverses antologies i han estat traduïts a diversos 
idiomes: castellà, italià, romanès, eslovè, anglès, polonès i occità. Ha guanyat diversos premis de poesia, 
com els Jocs Florals de Barcelona 2006 i el Cadaqués a Rosa Leveroni 2014. A més a més, ha participat en 
diversos festivals internacionals de poesia, a Eslovènia, Mèxic i Bucarest. 
 
El sol·licitant compleix amb els requisits establerts a les bases que regeixen la convocatòria.  
 
L0123 U10 N-ESC 891/17- 1  
Beneficiari: Josep Lleixà Fernández.   
Dates: del 28 al 11 de setembre de 2017 
Activitat: participació al I Festival Internacional José Maria Heredia de Toluca (Mèxic) 
Import sol·licitat: 620,00 € 
Import subvencionable: 620,00 € 
Import atorgat: 620,00 € 
 
El senyor Jorge Contreras Herrera, poeta i organitzador del VII Festival Internacional de Poesía Ignacio 
Rodríguez Galván i dels Santuarios Poéticos del World Festival of Poetry, de Tizayuca (Mèxic), convida 
l'escriptor Josep Lleixà Fernández a fer diverses lectures poètiques a diferents espais culturals de les ciutats 
de Tizayuca, Pachuca i Huichapan (Mèxic). Aquests esdeveniments han comptat enguany amb la 
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participació de 120 poetes de 24 països diferents. 
Josep Lleixà Fernández va participar també al Primer Festival Internacional de Poesia José Maria Heredia 
2017 que es va dur a terme a diversos espais del municipi de Toluca com l’Escuela Primaria Miguel Hidalgo, 
el Centro Universitario “Casa de las Diligencias”, l’Escuela Primaria Emiliano Zapata i la Biblioteca Pública 
José Maria Heredia.  
La participació del poeta en aquests festivals es va dur a terme entre els dies 28 d’agost i l’11 de setembre 
de 2017 
 
En data 19 de setembre de 2017, el senyor Josep Lleixà Fernández presenta a l'Institut Ramon Llull una 
sol·licitud de subvenció per tal de fer possible el desplaçament a Mèxic amb la finalitat de participar en 
aquest esdeveniment.  
 
El senyor Josep Lleixà Fernández és escriptor en llengua catalana. Ha publicat diversos poemaris, entre els 
quals destaquen Haikus, tankas i colors (2013), Poemes d’hivern (2015) i Poemes Fifofilosofoeròtics (2016). 
Ha participat en el Festival Internacional de Poesía de La Habana (Cuba) els anys 2014 i 2016. 
 
El sol·licitant compleix amb els requisits establerts a les bases que regeixen la convocatòria.  
 


