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RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES RESOLEN LES INADMISSIONS I ELS DESISTIMENTS 
DE LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ CORRESPONENTS A 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 
FORA DE CATALUNYA EN L’ÀMBIT DE LA MÚSICA DURANT L’ANY 2018 

                       02/L0179 U10 N-INAD-DES 

 
 
FETS 
 
1. Per resolució del director de l’Institut Ramon Llull de data 2 de febrer de 2018 (DOGC 

número 7559, de 15 de febrer de 2018) s’obre la convocatòria, en règim de 
concurrència competitiva, per a la concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull 
per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la 
música durant l’any 2018.   

 
2. Les sol·licituds presentades en el termini establert a la convocatòria de referència  

consten a l’expedient. 
 
3. En data 15 de maig de 2018, la comissió avaluadora per a l’estudi i proposta de la 

sol·licituds d’aquesta convocatòria emet la seva proposta i la motivació.  
 

4. En data 11 de juny de 2018, l’òrgan instructor dicta la proposta de resolució 
provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a 
la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de les arts 
escèniques per a l’any 2018.  

 
 
 
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 (DOGC núm. 7152 de 
30.06.2016). 

 
4. L’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 

les administracions públiques, relatiu a l’esmena i millora de la sol·licitud estableix que 
si la sol·licitud d’iniciació no reuneix els requisits que assenyala l’article 66, i, si 
s’escau, els que assenyala l’article 67 o altres d’exigits per la legislació específica 
aplicable, s’ha de requerir l’interessat perquè, en un termini de deu dies, repari la falta 
o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considera que 
desisteix de la seva petició. 
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5. L’article 94.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 

les administracions públiques, estableix que tot interessat pot desistir de la seva 
sol·licitud o, quan això no estigui prohibit per l’ordenament jurídic, renunciar als seus 
drets. 

 
6. La base 12 que regeix la concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la 

concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la mobilitat d’artistes per a 
actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música regula la inadmissió i 
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,  
 
1. Inadmetre la sol·licitud de subvenció que es detalla en l’annex I. 
 
2. Declarar el desistiment de la sol·licitud de subvenció que es detallen en l’annex II.  
 
 
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 director de 
l’Institut Ramon Llull en el termini d’un mes a comptar des de la publicació de la resolució. 
El termini del mes conclou el mateix dia en què es va produir la publicació. 
 
 
Barcelona, 13 de juliol de 2018 
 
L’Instructor 
 
 
 
 
 
 
Josep Marcé i Calderer 
El gerent de l’Institut Ramon Llull 
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ANNEX I 
 
 
L0179 U10 N-CLAS 69/18- 1  
Sol·licitant: Fundació Cultural Privada IPSI 
Artista: Cor Vivaldi: Petits Cantors de Catalunya  
Dates: 21/05/2018 a 26/05/2018 
Activitat: gira de quatre actuacions del Cor Vivaldi. Aarhus, Copenhagen (Dinamarca) i 
Hamburg (Alemanya) 
Import sol·licitat: 8.000,00 € 
Import subvencionable: 8.000,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
 
En data 22 de febrer de 2018, dins del termini de presentació de sol·licituds, el sol·licitant 
presenta una sol·licitud de subvenció per realitzar una gira de quatre actuacions del Cor 
Vivaldi. 
 
En data 27 de juny de 2018, l'Institut Ramon Llull tramet una notificació electrònica al 
sol·licitant en què se li reclama: a) que acrediti que la fundació ha adaptat els seus 
estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 
19 de juliol, de modificació de l'anterior; b) la inscripció en el registre corresponent dels 
nous òrgans de govern amb data anterior a la presentació de la sol·licitud, i c) la 
representació legal en nom de la qual actua la persona física sol·licitant.  
 
El sol·licitant és notificat el 27 de juny de 2018. Un cop aportada en termini la 
documentació requerida, es constata que el sol·licitant, en el moment de la presentació de 
la sol·licitud, no tenia adaptats els seus estatuts segons la disposició transitòria primera 
de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior. 
 
La base 3.1 j) 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 estableix que 
per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, si les persones sol·licitants 
son fundacions i associacions, han d’haver adaptat els estatuts segons la disposició 
transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de 
modificació de l'anterior. 
 
Per aquest motiu, s’acorda inadmetre la sol·licitud. 
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ANNEX II 
 
 
L0179 U10 N-POP 103/18- 1  
Sol·licitant: Escenapart, SL 
Artista: Las Migas  
Dates: 29/06/2018 a 28/07/2018 
Activitat: dues actuacions de la formació Las Migas. San Antonio (Estats Units d'Amèrica) 
i Tirana (Albània) 
Import sol·licitat: 3.880,00 € 
Import subvencionable: 3.880,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
18 de juny de 2018. Es proposa acceptar el desistiment presentat. 
 
 
 


