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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 LA MÚSICA DURANT L’ANY 2017. 

              02/L0179 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 la 
música 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 23 de maig 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 
30.06.2016). 

 
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 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 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, 31 de maig de 2017 
L’Instructor 
 
 
 
 
 
 
Josep Marcé i Calderer 
El gerent de l’Institut Ramon Llull 
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ANNEX I 
 
 
L0179 U10 N-MU 186/17- 1  
Beneficiari: Tomàs Eduardo de los Santos Martínez 
Artista: Tomàs de los Santos & Sílvia Bel  
Data: 01/06/2017 
Import sol·licitat: 1.550,00 € 
 
En data 24 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 al Centre Català de 
Luxemburg.  
 
Juntament amb la sol·licitud de subvenció, el sol·licitant aporta la carta d’invitació, en què 
es constata que les despeses d’allotjament van a càrrec de l'entitat organitzadora. 
 
La base cinquena estableix que "les despeses subvencionables són únicament i 
exclusivament les corresponents a l’allotjament, desplaçament i al transport de la càrrega 
que no hagin estat assumides per un tercer" i la base sisena estableix que l'import mínim 
a sol·licitar, en el supòsit de fins a 2 persones, és de 1.500,00 euros. 
 
Per tant, atès que les despeses d'allotjament no són subvencionables, ja que se'n fa 
càrrec l'entitat organitzadora, la despesa subvencionable no arriba a l’import mínim 
subvencionable.  
 
Per aquest motiu, la comissió proposa inadmetre aquesta sol·licitud. 
 
 
L0179 U10 N-MU 189/17- 1  
Beneficiari: Enrique Rubiales Nuñez 
Artista: Le Tendre Amour  
Dates: 16/06/2017 a 24/06/2017 
Import sol·licitat: 6.150,00 € 
 
En data 26 de febrer de 2017, dins del termini de presentació de sol·licituds, el sol·licitant 
presenta una sol·licitud de subvenció per realitzar cinc representacions de la formació Le 
Tendre Amour a Graz (Àustria) i Potsdam (Alemanya).  
 
Juntament amb la sol·licitud de subvenció, el sol·licitant aporta la carta d’invitació, en què 
es constata que les despeses de desplaçament i allotjament corresponents a les 
actuacions al Musikfestspiele Potsdam Sanssouci de Potsdam van a càrrec de l'entitat 
organitzadora. Aquesta activitat és la primera per a la qual es demana ajut. 
 
La base cinquena estableix que “les despeses subvencionables són únicament i 
exclusivament les corresponents a l’allotjament, desplaçament i al transport de la càrrega 
que no hagin estat assumides per un tercer”.  
 
En el cas de realitzar un concert aïllat o varis concerts correlatius en el mateix 
equipament, s’acceptarà com a despesa subvencionable el desplaçament de l’artista i de 
l’equip tècnic necessari per a la realització de l’actuació que tingui el seu inici i retorn a 
Catalunya, el transport de la càrrega i l’allotjament. 
 
La base esmentada també disposa que en el cas d’una gira, s’acceptarà com a despesa 
subvencionable un únic desplaçament del personal que tingui el seu inici i retorn a 
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Catalunya, el transport de la càrrega i l’allotjament. 
 
Per tant, les despeses de desplaçament i allotjament en relació amb l’actuació a Potsdam 
no són subvencionables, ja que han estat assumides per l’entitat organitzadora.  
 
Conseqüentment, atès que el desplaçament a Graz no té lloc des de Catalunya, les 
despeses de desplaçament i allotjament tampoc no són subvencionables.  
 
Per aquest motiu, la comissió proposa inadmetre aquesta sol·licitud. 
 
 
L0179 U10 N-MU 197/17- 1  
Beneficiari: Fundació Cultural Privada IPSI 
Artista: Cor Vivaldi: Petits Cantors de Catalunya  
Data: 08/04/2017 
Import sol·licitat: 6.449,00 € 
 
En data 2 de març de 2017, fora del termini de presentació de sol·licituds, el sol·licitant 
presenta una sol·licitud de subvenció per a la realització d'una actuació del Cor Vivaldi: 
Petits Cantors de Catalunya al Teatro Cervantes de Màlaga. 
 
La comissió proposa inadmetre aquesta sol·licitud per haver estat presentada fora del 
termini establert en la base vuitena i en la  resolució de la convocatòria per a la concessió 
de subvencions per a la mobilitat d'artistes per a actuacions fora de Catalunya en l'àmbit 
de la música. 
 
El termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb el que estableix la resolució 
esmentada, comença l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i acaba el 27 de febrer de 2017, ambdós inclosos. La convocatòria es va 
publicar el dia 6 de febrer de 2017. 
 
Per aquest motiu, la comissió proposa inadmetre aquesta sol·licitud. 
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ANNEX II 
 
 
L0179 U10 N-MU 139/17- 1  
Beneficiari: Joaquim Molins Vila 
Artista: Larumbé  
Data: 20/04/2017 
Import sol·licitat: 2.550,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
21 d'abril de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
 
 
L0179 U10 N-MU 144/17- 1  
Beneficiari: Antoni Rafael Rossell Mayo 
Artista: Antoni Rossell  
Data: 23/06/2017 
Import sol·licitat: 1.650,00 € 
 
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. 
 
 
L0179 U10 N-MU 151/17- 1  
Beneficiari: Jet Management, SL 
Artista: Las Migas  
Dates: 27/01/2017 a 28/04/2017 
Import sol·licitat: 3.444,68 € 
 
En data 16 de febrer de 2017, dins del termini de presentació de sol·licituds, Jet 
Management, SL presenta una sol·licitud de subvenció per al desplaçament i allotjament 
relatiu a la gira de quatre actuacions de la formació Las Migas a Almeria, Múrcia, Madrid i 
València. 
 
El dia 14 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 (els contractes o, en 
el cas que no n’hi hagi, cartes d’invitació de totes les actuacions signades per l’entitat 
organitzadora). El sol·licitant és notificat el 14 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 la música 
estableix que la manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 
7, o la manca d’esmena dels requisits esmenables, dins del termini de 10 dies hàbils i 
amb el requeriment previ, comporta el desestiment de la sol·licitud. 
 
Per aquest motiu, es considera que el sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud. 
 
 
L0179 U10 N-MU 190/17- 1  
Beneficiari: Associació Musical Hard Buds 
Artista: Hard Buds  
Dates: 29/03/2017 a 19/05/2017 
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Import sol·licitat: 4.704,15 € 
 
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. 
 
 
L0179 U10 N-MU 198/17- 1  
Beneficiari: Ficta Edicions i Produccions, SL en Constitución  
Artista: Companyia Musical  
Data: 15/06/2017 
Import sol·licitat: 2.500,00 € 
 
En data 27 de febrer de 2017, dins del termini de presentació de sol·licituds, Ficta 
Edicions i Produccions, SL en Constitución presenta una sol·licitud de subvenció per al 
desplaçament i allotjament relatiu a la realització d'una actuació de la formació 
Companyia Musical a Mauguelone (França). 
 
El dia 28 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 (els contractes o, en 
el cas que no n’hi hagi, cartes d’invitació de totes les actuacions signades per l’entitat 
organitzadora; el projecte de les actuacions, on consti específicament: la menció del nom 
del/s autor/s o compositor; el resum de la trajectòria artística més rellevant de l’artista que 
inclogui informació dels projectes i col·laboracions portades a terme; el pressupost 
complementari on es detallin els desplaçaments i la ruta i calendari). El sol·licitant és 
notificat el 8 d’abril 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 la música 
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 desestiment de la sol·licitud. 
 
Per aquest motiu, es considera que el sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud. 
 
 
L0179 U10 N-MU 200/17- 1  
Beneficiari: Associació "Acadèmia 1750" 
Artista: Acadèmia 1750  
Dates: 23/03/2017 a 26/03/2017 
Import sol·licitat: 8.000,00 € 
 
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. 
 
 
L0179 U10 N-MU 203/17- 1  
Beneficiari: Orquestra de Cadaqués, SL 
Artista: Orquestra de Cadaqués  
Dates: 15/05/2017 a 20/05/2017 
Import sol·licitat: 8.000,00 € 
 
En data 27 de febrer de 2017, dins del termini de presentació de sol·licituds, l'Orquestra 
de Cadaqués, SL presenta una sol·licitud de subvenció per al desplaçament i allotjament 
relatiu a la realització de dues actuacions a Valladolid (Espanya). 
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El dia 28 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 (els contractes o, en 
el cas que no n’hi hagi, cartes d’invitació de totes les actuacions signades per l’entitat 
organitzadora; el pressupost complementari on es detallin els desplaçaments i la ruta i 
calendari). El sol·licitant és notificat el 8 d’abril 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 la música 
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 desestiment de la sol·licitud. 
 
Per aquest motiu, es considera que el sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud. 
 
 
L0179 U10 N-MU 206/17- 1  
Beneficiari: Mngt Booking 
Artista: Luka Caro  
Dates: 27/02/2017 a 17/06/2017 
Import sol·licitat: 7.385,40 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
5 d'abril de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
 
 
L0179 U10 N-MU 207/17- 1  
Beneficiari: Mngt Booking, SL 
Artista: Luka Caro  
Dates: 27/02/2017 a 17/06/2017 
Import sol·licitat: 7.385,40 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
5 d'abril de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 
 
 
L0179 U10 N-MU 215/17- 1  
Beneficiari: Joan Borràs Dalmau 
Artista: Oques Grasses  
Dates: 18/02/2017 a 17/06/2017 
Import sol·licitat: 2.747,00 € 
 
En data 27 de febrer de 2017, dins del termini de presentació de sol·licituds, Joan Borràs 
Dalmau presenta una sol·licitud de subvenció per al desplaçament relatiu a la realització 
d'una gira de quatre actuacions de la formació Oques Grasses a Alcalalí, Teulada i Pego 
(Espanya) i Baó (França). 
 
El dia 5 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 (els contractes o, en 
el cas que no n’hi hagi, cartes d’invitació de totes les actuacions signades per l’entitat 
organitzadora). El sol·licitant és notificat el 6 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 la música 
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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 desestiment de la sol·licitud. 
 
Per aquest motiu, es considera que el sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud. 
 
 
L0179 U10 N-MU 221/17- 1  
Beneficiari: Alfonso Fernández Vargas 
Artista: Planeta Lem  
Dates: 16/03/2017 a 27/06/2017 
Import sol·licitat: 1.500,00 € 
 
En data 28 de febrer de 2017, dins del termini de presentació de sol·licituds, Alfonso 
Fernández Vargas presenta una sol·licitud de subvenció per al desplaçament i allotjament 
relatiu a la realització d'una gira de nou concerts de la formació Planeta Lem a 
Amsterdam (Holanda), Retie, Mol (Bèlgica), Illes Canàries (Espanya) i Burdeos (França). 
 
El dia 29 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 (els contractes o, en 
el cas que no n’hi hagi, cartes d’invitació de totes les actuacions signades per l’entitat 
organitzadora; el projecte de les actuacions, on consti específicament: la menció del nom 
del/s autor/s o compositor; el resum de la trajectòria artística més rellevant de l’artista que 
inclogui informació dels projectes i col·laboracions portades a terme; una relació detallada 
de les actuacions realitzades en els últims tres anys anteriors a l’any de la convocatòria; 
el pressupost complementari on es detallin els desplaçaments i la ruta i calendari). El 
sol·licitant és notificat el 9 d’abril 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 la música 
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 desestiment de la sol·licitud. 
 
Per aquest motiu, es considera que el sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud. 
 
 
L0179 U10 N-MU 238/17- 1  
Beneficiari: Cristian Quirante Catalan 
Artista: Alizzz  
Dates: 24/02/2017 a 30/06/2017 
Import sol·licitat: 1.652,18 € 
 
En data 22 de febrer de 2017, dins del termini de presentació de sol·licituds Cristian 
Quirante Catalan presenta una sol·licitud de subvenció per al desplaçament i allotjament 
relatiu a la realització d'una gira de cinc actuacions d'Alizzz. 
 
El dia 3 d’abril de 2017, l'Institut Ramon Llull tramet una notificació electrònica al 
sol·licitant on se li reclama que aporti la documentació que li manca (els contractes o, en 
el cas que no n’hi hagi, cartes d’invitació de totes les actuacions signades per l’entitat 
organitzadora; i l’aclariment sobre l’activitat 2, que no indica cap retorn a Barcelona). El 
sol·licitant és notificat el 3 d’abril de 2017 però no presenta la documentació que se li 
reclama en el termini que se li atorga.  
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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 la música 
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 desestiment de la sol·licitud. 
 
Per aquest motiu, es considera que el sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud. 
 
 
L0179 U10 N-MU 240/17- 1  
Beneficiari: Juan De la Rubia Romero 
Artista: Juan de la Rubia  
Dates: 19/02/2017 a 26/06/2017 
Import sol·licitat: 5.936,60 € 
 
En data 27 de febrer de 2017, dins del termini de presentació de sol·licituds, Juan de la 
Rubia Romero presenta una sol·licitud de subvenció per al desplaçament i allotjament 
relatiu a la realització d'una gira de tretze actuacions de l'organista Juan de la Rubia. 
 
El dia 28 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 (els contractes o, en 
el cas que no n’hi hagi, cartes d’invitació de totes les actuacions signades per l’entitat 
organitzadora). El sol·licitant és notificat el 8 d’abril 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 la música 
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 desestiment de la sol·licitud. 
 
Per aquest motiu, es considera que el sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud. 
 
 
L0179 U10 N-MU 402/17- 1  
Beneficiari: Escenapart, SL 
Artista: Silvia Pérez Cruz  
Dates: 10/06/2017 a 15/06/2017 
Import sol·licitat: 8.000,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
17 de maig de 2017. La comissió proposa acceptar el desistiment presentat. 

 




