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RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES RESOLEN LES INADMISIONS 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 LES ARTS ESCÈNIQUES PER A L’ANY 
2017. 

             02/L0178 U10 N-INAD-DES 

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

número 7302, de 6 de febrer de 2017) 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 
les arts escèniques per a l’any 2017.   

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

consten a l’expedient. 
 
3. En dates 19 i 22 de maig de 2017, la comissió avaluadora per a l’estudi i proposta de 

la sol·licituds d’aquesta convocatòria emet les seves propostes i les motivacions. 
 
 
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. 

 
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. 
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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 les arts escèniques 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 les sol·licituds de subvencions que es detallen a l’Annex I. 
 
2. Declarar el desistiment de les sol·licituds de subvencions que es detallen a 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, 26 de maig de 2017 
L’Instructor 
 
 
 
 
 
 
Josep Marcé i Calderer 
El gerent de l’Institut Ramon Llull 
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ANNEX I 
 
 
L0178 U10 N-TEA 42/17- 1  
Sol·licitant: Carlos Manrique Gallofre  
Artista: Velvet Events 
Dates: 01/02/2017 a 05/02/2017 
Import sol·licitat: 2.921,18 € 
 
En data 15 de febrer de 2017, dins del termini de presentació de sol·licituds, el sol·licitant 
presenta una sol·licitud de subvenció per realitzar cinc actuacions de l’espectacle "Test" al 
Teatre Principal de València. 
 
Juntament amb la sol·licitud, el sol·licitant aporta el contracte signat amb l'entitat 
organitzadora i en la clàusula segona consta que els honoraris inclouen: "los gastos de 
viaje, traslados, alojamiento, manutención, transportes de material o cualquier otro que 
deba imputarse a la compañia y sea necesario para la realización del espectáculo".    
 
La base 5 estableix que "les despeses subvencionables són únicament i exclusivament 
les corresponents al desplaçament, allotjament i/o al transport de la càrrega que no hagin 
estat assumides per un tercer." Per tant, les despeses sol.licitades per actuar al Teatre 
Principal no són subvencionables ja que estan incloses en l’import que satisfà l’entitat 
organitzadora. 
 
Per aquest motiu, la comissió proposa inadmetre la sol·licitud. 
 
 
L0178 U10 N-TEA 43/17- 1  
Sol·licitant: Carlos Manrique Gallofre  
Artista: Velvet Events 
Dates: 22/02/2017 a 26/02/2017 
Import sol·licitat: 3.095,00 € 
 
En data 15 de febrer de 2017, dins del termini de presentació de sol·licituds, el sol·licitant 
presenta una sol·licitud de subvenció per realitzar cinc actuacions de l’espectacle 
"L'Electe" al Teatre Principal de València. 
 
Juntament amb la sol·licitud, el sol·licitant aporta el contracte signat amb l'entitat 
organitzadora i en la clàusula segona consta que els honoraris inclouen: "los gastos de 
viaje, traslados, alojamiento, manutención, transportes de material o cualquier otro que 
deba imputarse a la compañia y sea necesario para la realización del espectáculo".    
 
La base 5 estableix que "les despeses subvencionables són únicament i exclusivament 
les corresponents al desplaçament, allotjament i/o al transport de la càrrega que no hagin 
estat assumides per un tercer." Per tant, les despeses sol·licitades per actuar al Teatre 
Principal no són subvencionables ja que estan incloses en l’import que satisfà l’entitat 
organitzadora. 
 
Per aquest motiu, la comissió proposa inadmetre la sol·licitud. 
 
 
L0178 U10 N-TEA 132/17- 1  
Sol·licitant: República de Guerrilla, SL  
Artista: Teatre de Guerrilla 
Data: 06/03/2017 
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Import sol·licitat: 1.621,16 € 
 
En data 27 de febrer de 2017, dins del termini de presentació de sol·licituds, l’entitat 
República de Guerrilla, SL presenta una sol·licitud de subvenció per realitzar una actuació 
de la companyia Teatre de Guerrilla amb l’espectacle "Tiempo" a la fira dFERIA de 
Donostia (Espanya). El sol·licitant aporta juntament amb la sol·licitud el formulari 
d’incripció a la  XXIII edició de la dFERIA de Donostia.  
 
El dia 13 de març de 2017, l'Institut Ramon Llull tramet una notificació electrònica al 
sol·licitant on se li reclama que aporti la documentació que li manca (Contracte o 
contractes on s’especifiqui que l’artista percep contraprestació econòmica per la seva/es 
actuació/ns. En el cas que el contracte no estigui signat es podrà presentar la carta 
d’invitació, d’acord amb el model facilitat per l'Institut Ramon Llull.  En el cas de presentar 
la sol·licitud una vegada ja realitzada l’actuació, el sol·licitant haurà de presentar el 
contracte/s relatiu/s a la/es actuació/ns.). El sol·licitant és notificat el 13 de març de 2017 
però no presenta la documentació que se li reclama en el termini que se li atorga.  
 
La base 12 que regeix la concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la 
mobilitat d’artistes per actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de les arts 
escèniques estableix que “la manca de presentació de qualsevol dels documents que 
preveu la base 7, o la manca d’esmena dels requisits esmenables, dins el termini de 10 
dies hàbils i amb el requeriment previ, comporta el desistiment de la sol·licitud”. 
 
Per aquest motiu, es considera que el sol•licitant desisteix de la seva sol·licitud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



institut ramon llull  barcelona 08008/ diagonal 373 / tel. (+34) 934 67 80 00 / fax (+34) 934 67 31 67 / irl@llull.cat  

                                     

                                                         

 

 

  

 
 

 
ANNEX II 
 
 
L0178 U10 N-CIR 38/17- 1  
Sol·licitant: Balagans, SL 
Artista: La Bella Tour 
Data: 24/06/2017 
Import sol·licitat: 1.530,12 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
3 d'abril de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
 
 
L0178 U10 N-CIR 74/17- 1 
Sol·licitant: Escarlata Circus, SCCL 
Artista: Escarlata Circus 
Dates: 17/08/2017 a 03/09/2017 
Import sol·licitat: 2.811,80 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
7 de març de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
 
 
L0178 U10 N-CIR 177/17- 1  
Sol·licitant: Associació de Circ Volaquivol 
Artista: Circ Vermut 
Dates: 26/05/2017 a 27/05/2017 
Import sol·licitat: 1.500,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
13 d'abril de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
 
 
L0178 U10 N-CIR 181/17- 1  
Sol·licitant: Circo EIA SCP  
Artista: Circ "Eia" 
Dates: 23/08/2017 a 03/09/2017 
Import sol·licitat: 3.000,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
26 d'abril de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
 
 
L0178 U10 N-CIR 182/17- 1  
Sol·licitant: Circo EIA SCP  
Artista: Circ "Eia" 
Dates: 17/11/2017 a 24/11/2017 
Import sol·licitat: 2.100,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
7 d'abril de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
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L0178 U10 N-CIR 183/17- 1 
Sol·licitant: Circo EIA, SCP  
Artista: Circ "Eia" 
Dates: 27/10/2017 a 12/11/2017 
Import sol·licitat: 6.000,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
7 d'abril de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
 
 
L0178 U10 N-DAN 3/17- 1 
Sol·licitant: Thomas Noone Dance, SLU  
Artista: Thomas Noone Dance 
Dates: 15/01/2017 a 28/06/2017 
Import sol·licitat: 9.000,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
27 de febrer de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
 
 
L0178 U10 N-DAN 19/17- 1  
Sol·licitant: Vèrtex Empresarial de Serveis Culturals, SL  
Artista: Ravid Goldschmidt i Quim Moya 
Dates: 05/05/2017 a 07/05/2017 
Import sol·licitat: 3.000,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
14 de març de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
 
 
L0178 U10 N-DAN 23/17- 1  
Sol·licitant: Thomas Noone Dance, SLU 
Artista: Thomas Noone Dance 
Dates: 26/05/2017 a 28/05/2017 
Import sol·licitat: 1.600,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
29 de març de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
 
 
L0178 U10 N-DAN 26/17- 1  
Sol·licitant: Sol Picó Cia. de Danza, SL  
Artista: Sol Picó Cia. de Danza 
Data: 01/04/2017 
Import sol·licitat: 4.800,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
9 de maig de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
 
 
L0178 U10 N-DAN 58/17- 1 
Sol·licitant: Roseland Musical, SL  
Artista: Roseland Musical 
Dates: 19/05/2017 a 29/06/2017 
Import sol·licitat: 6.956,00 € 
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El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
2 de març de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
 
 
L0178 U10 N-DAN 92/17- 1  
Sol·licitant: Associació Cultural Escena Activa 
Artista: Colectivo Lamajara Danza  
Dates: 25/08/2017 a 31/08/2017 
Import sol·licitat: 1.500,00 € 

El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
15 de maig de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
 
 
L0178 U10 N-DAN 105/17- 1  
Sol·licitant: Roseland Musical SL.  
Artista: Roseland Musical 
Data: 19/05/2017 
Import sol·licitat: 3.178,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
17 de març de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
 
 
L0178 U10 N-DAN 107/17- 1 
Sol·licitant: Brodas Bros, SL 
Artista: Brodas Bros 
Dates: 16/08/2017 a 17/09/2017 
Import sol·licitat: 8.000,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
3 d'abril de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
 
 
L0178 U10 N-DAN 136/17- 1  
Sol·licitant: Associació Cultural Escena Activa 
Artista: Colectivo Lamajara Danza  
Dates: 24/06/2017 a 26/06/2017 
Import sol·licitat: 1.584,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
15 de maig de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
 
 
L0178 U10 N-TEA 7/17- 1  
Sol·licitant: Obsidiana XXI, SCP  
Artista: Xirriquiteula Teatre 
Dates: 09/06/2017 a 11/06/2017 
Import sol·licitat: 3.570,83 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
6 de març de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
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L0178 U10 N-TEA 27/17- 1  
Sol·licitant: Obsidiana XXI, SCP  
Artista: Xirriquiteula Teatre 
Dates: 19/05/2017 a 20/05/2017 
Import sol·licitat: 2.421,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
6 de març de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
 
 
L0178 U10 N-TEA 29/17- 1  
Sol·licitant: Cia Cocote 
Artista: Cia Cocote 
Dates: 04/03/2017 a 06/03/2017 
Import sol·licitat: 1.500,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
21 de març de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
 
 
L0178 U10 N-TEA 30/17- 1  
Sol·licitant: Teatro de los Sentidos, SL 
Artista: Teatro de los Sentidos 
Dates: 14/10/2017 a 23/10/2017 
Import sol·licitat: 6.000,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
16 de març de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
 
 
L0178 U10 N-TEA 31/17- 1 
Sol·licitant: Teatro de los Sentidos, SL 
Artista: Teatro de los Sentidos 
Dates: 16/09/2017 a 22/09/2017 
Import sol·licitat: 2.000,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
16 de març de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
 
 
L0178 U10 N-TEA 39/17- 1  
Sol·licitant: Associacio Agrupació Enllaç Musical 
Artista: Orquestra de Cambra de l'Empordà 
Dates: 17/03/2017 a 26/08/2017 
Import sol·licitat: 10.000,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
17 de març de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 

 
 
L0178 U10 N-TEA 40/17- 1  
Sol·licitant: Teatro de los Sentidos, SL 
Artista: Teatro de los Sentidos 
Dates: 09/11/2017 a 12/11/2017 
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Import sol·licitat: 2.500,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
16 de març de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
 
 
L0178 U10 N-TEA 45/17- 1  
Sol·licitant: Teatro de los Sentidos, SL  
Artista: Teatro de los Sentidos 
Dates: 20/11/2017 a 30/12/2017 
Import sol·licitat: 3.000,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
16 de març de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
 
 
L0178 U10 N-TEA 60/17- 1  
Sol·licitant: Diego Ricardo Lorca González  
Artista: Titzina Teatre 
Dates: 17/04/2017 a 19/04/2017 
Import sol·licitat: 2.450,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
09 de maig de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
 
 
L0178 U10 N-TEA 62/17- 1 
Sol·licitant: Cia. d'Espectacles La Tal, SCCL  
Artista: Cia. La Tal 
Data: 17/06/2017 
Import sol·licitat: 1.690,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
7 de març de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
 
 
L0178 U10 N-TEA 64/17- 1  
Sol·licitant: Cia. d'Espectacles La Tal, SCCL  
Artista: Cia. La Tal 
Data: 17/06/2017 
Import sol·licitat: 1.690,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
7 de març de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
 
 
L0178 U10 N-TEA 72/17- 1  
Sol·licitant: Cielo Drive, SL  
Artista: El Conde de Torrefiel 
Dates: 12/05/2017 a 14/05/2017 
Import sol·licitat: 1.500,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
10 de març de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
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L0178 U10 N-TEA 76/17- 1  
Sol·licitant: Associació Agrupació Enllaç Musical 
Artista: Orquestra de Cambra de l'Empordà 
Dates: 27/04/2017 a 29/04/2017 
Import sol·licitat: 3.200,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
15 de març de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
 
 
L0178 U10 N-TEA 78/17- 1  
Sol·licitant: Aixec, Cooperativa Serveis Educatius 
Artista: Vulnus, prototipant noves gestions de la vulnerabilitat 
Dates: 05/06/2017 a 11/06/2017 
Import sol·licitat: 2.900,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
4 d'abril de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
 
 
L0178 U10 N-TEA 79/17- 1  
Sol·licitant: Cielo Drive, SL  
Artista: El Conde de Torrefiel 
Dates: 06/06/2017 a 14/06/2017 
Import sol·licitat: 2.500,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
10 de març de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
 
 
L0178 U10 N-TEA 81/17- 1 
Sol·licitant: Associació Agrupació Enllaç Musical 
Artista: Orquestra de Cambra de l'Empordà 
Dates: 1/07/2017 a 26/08/2017 
Import sol·licitat: 2.130,00 € 
 
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. 
 
 
L0178 U10 N-TEA 85/17- 1 
Sol·licitant: República de Guerrilla, SL 
Artista: Teatre de Guerrilla 
Dates: 28/01/2017 a 18/02/2017 
Import sol·licitat: 3.637,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
22 de maig de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
 
 
L0178 U10 N-TEA 87/17- 1  
Sol·licitant: Obsidiana XXI, SCP  
Artista: Sergi Estebanell Pulido 
Dates: 12/08/2017 a 13/08/2017 
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Import sol·licitat: 2.000,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
25 d'abril de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
 
 
L0178 U10 N-TEA 93/17- 1  
Sol·licitant: Agrupación Señor Serrano, SCCL 
Artista: Agrupación Señor Serrano 
Dates: 28/06/2017 a 30/06/2017 
Import sol·licitat: 10.000,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
13 de març de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
 
 
L0178 U10 N-TEA 103/17- 1  
Sol·licitant: Agrupación Señor Serrano, SCCL 
Artista: Agrupación Señor Serrano 
Dates: 02/11/2017 a 04/11/2017 
Import sol·licitat: 1.760,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
13 de març de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
 
 
L0178 U10 N-TEA 108/17- 1  
Sol·licitant: Agrupación Señor Serrano, SCCL 
Artista: Agrupación Señor Serrano 
Dates: 04/08/2017 a 09/08/2017 
Import sol·licitat: 9.010,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
19 d'abril de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
 
 
L0178 U10 N-TEA 111/17- 1  
Sol·licitant: Obsidiana XXI, SCP 
Artista: Sergi Estebanell Pulido 
Dates: 26/08/2017 a 27/08/2017 
Import sol·licitat: 2.000,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
25 d'abril de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
 
 
L0178 U10 N-TEA 117/17- 1  
Sol·licitant: Aixec, Cooperativa Serveis Educatius 
Artista: Vulnus, prototipant noves gestions de la vulnerabilitat  
Dates: 05/06/2017 a 11/06/2017 
Import sol·licitat: 2.500,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
26 de maig de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
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L0178 U10 N-TEA 125/17- 1  
Sol·licitant: Cop de Clown, SL 
Artista: Toti Toronell i Laitrum Teatre 
Dates: 19/08/2017 a 20/08/2017 
Import sol·licitat: 3.638,22 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
2 de maig de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
 
 
L0178 U10 N-TEA 146/17- 1 
Sol·licitant: Agrupación Señor Serrano, SCCL 
Artista: Agrupación Señor Serrano 
Dates: 31/10/2017 a 02/11/2017 
Import sol·licitat: 1.580,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
14 de març de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 




