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RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES RESOLEN ELS DESISTIMENTS D E LES 
SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ CORRESPONENTS A LA CONVOC ATÒRIA PER A 
LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCI A COMPETITIVA 
A LA MOBILITAT PER PORTAR A TERME ACTIVITATS FORA D E CATALUNYA EN 
L’ÀMBIT DE LES ARTS VISUALS, EL DISSENY I L’ARQUITE CTURA DURANT L’ANY 
2017 

            02/L0170 U10 N-INAD-DES/2017 

 
 
 
FETS 
 
1. Per resolució del director de l’Institut Ramon Llull de data 15 de març de 2017 (DOGC 

número 7331, de 17.3.2017) s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions 
en règim de concurrència competitiva a la mobilitat per portar a terme activitats fora de 
Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura durant l’any 2017. 

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

consten a l’expedient. 
 
3. En data 10 de juliol de 2017, la comissió avaluadora per a l’estudi i proposta de la 

sol·licituds d’aquesta convocatòria emet la seva proposta i la motivació. 
 
 
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 
30.6.2016). 

 
4. 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. 

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

mobilitat per portar a terme activitats fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, 
el disseny i l’arquitectura durant l’any 2017, regula la inadmissió i desistiment de les 
sol·licituds. 
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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 o el desistiment de les sol·licituds presentades,   
 
 
RESOLUCIÓ 
 
Per tant, resolc declarar el desistiment de les sol·licituds de subvenció que es detallen en 
l’Annex.  
 
 
RECURSOS PROCEDENTS 
 
Comunicar que 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 a partir de l’endemà del 
dia en que tingui lloc la notificació d’aquesta resolució. El termini del mes conclou el 
mateix dia en què es va produir la notificació.  
  
 
Barcelona, 12 de juliol de 2017 
 
L’Instructor 
 
 
 
 
 
 
Josep Marcé i Calderer 
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ANNEX 
 
 
L0170 U10 N-ART 293/17- 1  
Sol·licitant: Sánchez Carrasco 
Artista: Oriol Sánchez Carrasco  
Dates: 18/04/2017 
Activitat: video i projecció de  "Venoms & Victims". Londres (Regne Unit) 
Import sol·licitat: 480,90 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
26 de juny de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
 
 
L0170 U10 N-ART 296/17- 1  
Sol·licitant: Aïda Andrés Rodrigálvarez 
Artista: Aïda Andrés Rodrigálvarez  
Dates: 01/10/2017 a 31/12/2017 
Activitat: residència artística "Qüestions de pell". Montrouge (França) 
Import sol·licitat: 1.550,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
5 de maig de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
 
 
L0170 U10 N-ART 333/17- 1  
Sol·licitant: SCOB Arquitectura i Paisatge SLP 
Artista: Sergi Carulla / Óscar Blasco  
Dates: 27/06/2017 a 15/10/2017 
Activitat: exposició "LandskatingAnywhere". Burdeus (França) 
Import sol·licitat: 600,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
27 de juny de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
 
 
L0170 U10 N-ART 335/17- 1  
Sol·licitant: Narcís Rovira Castellà 
Artista: Narcís Rovira Castellà  
Dates: 01/01/2018 a 03/03/2018 
Activitat: exposició "Holography, from the ground up". New York i Columbus (Estats Units 
d'Amèrica) 
Import sol·licitat: 2.500,00 € 
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Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
8 de juny de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
 
 
L0170 U10 N-ART 339/17- 1  
Sol·licitant: Drap-Art Associació 
Artista: Drap-Art Associació  
Dates: 01/06/2017 a 11/06/2017 
Activitat: exposició "TRAF Festival". Pittsburgh (Estats Units d'Amèrica) 
Import sol·licitat: 1.980,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
15 de juny de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
 
 
L0170 U10 N-ART 350/17- 1  
Sol·licitant: SCOB Arquitectura i Paisatge SLP 
Artista: Sergi Carulla / Óscar Blasco  
Dates: 27/06/2017 a 15/10/2017 
Activitat: exposició "LandskatingAnywhere". Burdeus (França) 
Import sol·licitat: 600,00 € 
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 maig de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
 
 
L0170 U10 N-ART 364/17- 1  
Sol·licitant: Adrià Julià Marquès 
Artista: Adrià Julià  
Dates: 18/06/2017 a 30/07/2017 
Activitat: exposició col·lectiva. Aachen (Alemanya) 
Import sol·licitat: 2.050,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
1 de juny de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
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L0170 U10 N-ART 375/17- 1  
Sol·licitant: Alba Mayol Curci 
Artista: Alba Mayol Curci  
Dates: 01/06/2017 a 17/06/1931 
Activitat: exposició  "The Beralymont Cake" en el marc de Cancelled. Los Àngeles (Estats 
Units d'Amèrica) 
Import sol·licitat: 2.000,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
27 de juny de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
 
 

 


