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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 CONC URRÈNCIA 
COMPETITIVA, PER A LA MOBILITAT D’ARTISTES PER A AC TUACIONS 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. 
 
4. En data 13 de juny de 2017, l’òrgan instructor dicta la proposta de resolució 

provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a 
la movilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de les arts 
escèniques per a l’any 2017.  

 
 
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 
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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 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 la sol·licitud de subvenció que es detalla a l’Annex I. 
 
2. Declarar el desistiment de la sol·licitud de subvenció que es detalla 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, 18 de juliol 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 126/17- 1  
Sol·licitant: Associació Itineràncies 
Artista: Ada Vilaró Casals 
Dates: 20/01/2017 a 21/01/2017 
Activitat (desplaçament i/o allotjament subvencionable): una actuació amb l'espectacle 
"Públic present 24 hores". Punta Arenas (Xile) 
Import sol·licitat: 2.448,50 € 
Import subvencionable: 2.448,50 € 
Import atorgat: 0,00 € 
 
En data 27 de febrer de 2017, dins del termini de presentació de sol·licituds, el sol·licitant 
presenta una sol·licitud de subvenció per realitzar una actuació amb l’espectacle "Públic 
present 24 hores" a Punta Arenas (Xile). 
 
La base 11.5 estableix que l'òrgan instructor comprovarà d'ofici, prèvia autorització del 
sol·licitant si escau, les dades relatives a la personalitat jurídica, a la capacitat d'obrar i al 
document d'identificació fiscal de l'entitat, als registres corresponents. 
 
En el cas que l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pugui 
comprovar d'ofici les dades i el compliment dels requisits esmentats, ha de requerir 
individualment al/a la sol·licitant que els aporti en el termini de 10 dies hàbils. 
 
En data 30 de juny de 2017, l'Institut Ramon Llull tramet una notificació electrònica al 
sol·licitant en què se li reclama que aporti la documentació que li manca. Al Registre 
(documentació acreditativa dels òrgans vigents i el document de representació legal en 
virtut del qual actua el sol·licitant”). El sol·licitant és notificat el 3 de juliol de 2017 però no 
presenta la documentació que se li reclama en el termini que se li atorga.  
 
En data 6 de juliol de 2017 la sol·licitant ha presentat la documentació que acredita la 
renovació dels òrgans de l’associació, però la data de registre a la Direcció General de 
Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Cultura és de 22 de juny de 2017. 
 

A la vista de la documentació presentada, la sol·licitant no acredita la representació legal 
en virtut de la qual actua, ja que en el moment de sol·licitar la subvenció no n’era la 
representant legal. 
 
Per aquest motiu, la comissió proposa inadmetre la sol·licitud. 
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ANNEX II 
 
 
L0178 U10 N-TEA 120/17- 1  
Sol·licitant: Associació Itineràncies 
Artista: Ada Vilaró Casals 
Dates: 29/04/2017 a 09/05/2017 
Activitat (desplaçament i/o allotjament subvencionable): tres actuacions amb l'espectacle 
"Públic present 24 hores". Región de los Lagos (Xile) 
Import sol·licitat: 1.520,00 € 
Import subvencionable: 1.520,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
 
En data 27 de febrer de 2017, dins del termini de presentació de sol·licituds, el sol·licitant 
presenta una sol·licitud de subvenció per realitzar tres actuacions amb l’espectacle 
"Públic present 24 hores" a la Región de los Lagos (Xile). 
 
La base 11.5 estableix que l'òrgan instructor comprovarà d'ofici, prèvia autorització del 
sol·licitant si escau, les dades relatives a la personalitat jurídica, a la capacitat d'obrar i al 
document d'identificació fiscal de l'entitat, als registres corresponents. 
 
En el cas que l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pugui 
comprovar d'ofici les dades i el compliment dels requisits esmentats, ha de requerir 
individualment al/a la sol·licitant que els aporti en el termini de 10 dies hàbils. 
 
En data 30 de juny de 2017, l'Institut Ramon Llull tramet una notificació electrònica al 
sol·licitant en què se li reclama que aporti la documentació que li manca (Documentació 
acreditativa els òrgans vigents i el document de representació legal en virtut del qual 
actua el sol·licitant). El sol·licitant és notificat el 3 de juliol de 2017 però no presenta la 
documentació que se li reclama en el termini que se li atorga.  
 
La base 12.2 a) 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 la sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud. 
 


