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RESOLUCIÓ DE LA SEGONA 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 PER A L’ANY 2020 

Ref.  02/ L0170 U10 N- RES. DEFINITIVA  

 

 

Fets  

 

1. Per resolució de la directora del Consorci de l’Institut Ramon Llull de 17 de setembre de 2020 

(DOGC número 8231, de 23 de setembre de 2020) s’obre la segona 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 per a l’any 2020.  

 

2. En data 16 de novembre de 2020 es reuneix la comissió de valoració per a l’estudi i proposta de 
les sol·licituds presentades. 
 

3. En data 23 de novembre de 2020 es publica al Tauler electrònic del Consorci de l’Institut Ramon 

Llull i al tauler d’anuncis de la seu del Consorci de l’Institut Ramon Llull de Barcelona, la proposta de 

resolució provisional de concessió de les subvencions.  

 

4. En data 14 de desembre de 2020 l’òrgan instructor formula la proposta de resolució definitiva de 

concessió de les subvencions, d’acord amb la proposta de la comissió de valoració.  

 

5. La dotació necessària per a satisfer el pagament d’aquesta subvenció anirà amb càrrec als crèdits 

del pressupost del Consorci de l’Institut Ramon Llull per a l’any 2020.  La partida pressupostària a la 

qual s’aplicarà aquest crèdit és la 004 – 047 – 404730 Creació – Ajuts a desplaçaments - Arts Visuals 

del pressupost del Consorci de l’Institut Ramon Llull. Aquesta partida pressupostària és adequada i 

suficient.  

 

 

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.  
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4. La base 10 de les bases esmentades regula el procediment de concessió de les subvencions. 

 

5. La base 10.3 de les bases esmentades estableix que les sol·licituds són analitzades per una 

comissió de valoració, nomenada en la convocatòria de les subvencions, que comptarà amb experts 

externs.  

 

6. La base 13 d’aquestes bases estableix que la persona titular de la direcció del Consorci de l'Institut 

Ramon Llull resoldrà en el termini màxim de sis mesos a comptar a partir de la data de publicació de 

la convocatòria.  

 

7. L’article 13.2 e) dels Estatuts del Consorci de l’Institut Ramon Llull faculta la persona titular de la 

direcció del Consorci de l'Institut Ramon Llull en matèria d’atorgament de subvencions.  

 

 

Resolució  

 

Per tant, resolc,  

 

1. Atorgar les subvencions pels imports i l’objecte als sol·licitants que es detallen en l’annex.  

 

2. Establir que el Consorci de l’Institut Ramon Llull inicia la tramitació del pagament del 100% de 

l’import atorgat un cop efectuada l’activitat subvencionada i amb la presentació prèvia de la 

documentació justificativa que estableix la base 16.  

 

3. Establir que els beneficiaris estiguin disposats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació que 

el Consorci de l’Institut Ramon Llull o altres òrgans competents estimi necessàries.  

 

 

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 President del Consell de Direcció del Consorci 

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.  

 

La directora del Consorci de l'Institut Ramon Llull  

 

 

 

 

Iolanda Batallé Prats 
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ANNEX 
 
 
L0170 U10 N-ART 421/20- 2 
Beneficiari: Mias Arquitectura SLP 
Artista: Josep Miàs 
Dates: 09/09/2020 a 09/05/2021 
Activitat: exposició monogràfica "MIAS Arquitecte". París (França) 
Import sol·licitat: 10.977,21 € 
Import subvencionable: 10.000,00 € 
Import atorgat: 10.000,00 € 
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria de l’estudi, el sol·licitant fa 
constar una trajectòria professional en el camp de l’arquitectura de més de tres anys. La comissió 
considera que ha estat programat en un equipament de prestigi fora de Catalunya en els últims tres 
anys. Per tant, obté 3 punts en relació amb aquest criteri. 
 
El sol·licitant acredita haver estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de caràcter local, 
nacional o internacional en l’àmbit de l’arquitectura així com amb un premi de reconegut prestigi. Per 
tant, obté 2 punts per aquest criteri. 
 
A la vista de la documentació presentada, el sol·licitant realitza l'activitat expositiva en un dels territoris 
esmentats en el criteri relatiu a la importància territorial. Per tant, obté 1 punt en relació amb aquest 
criteri. 
 
La comissió valora molt positivament el prestigi de l’equipament que acull l'activitat. Per tant, obté 3 
punts per aquest criteri. 
 
L'interès, contingut, qualitat artística i qualitat tècnica del projecte es valoren molt positivament. 
D'acord amb això, obté 4 punts per aquest criteri.  
 
La comissió acorda atorgar 13 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0170 U10 N-ART 492/20- 2  
Beneficiari: Alexandra Pamela Zitzmann 
Artista: Karla Kracht 
Dates: 06/09/2020 a 15/09/2020 
Activitat: exposició "Divine cyborgs # 17 dancing with the ghosts". Changhua  i Taipei  (Taiwan) 
Import sol·licitat: 1.050,29 € 
Import subvencionable: 1.050,29 € 
Import atorgat: 1.050,29 € 
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria de l’artista, la sol·licitant fa 
constar haver realitzat més de tres activitats en l’àmbit de les arts visuals dins del circuit professional. 
La comissió considera que no ha estat programada en un equipament de prestigi fora de Catalunya 
en els últims tres anys. Per tant, obté 2 punts en relació amb aquest criteri. 
 
La sol·licitant acredita haver estat guardonada amb premis, beques o reconeixements de caràcter 
local, nacional o internacional en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, obté 1 punt per aquest criteri. 
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A la vista de la documentació presentada, la sol·licitant realitza l'activitat expositiva en un dels territoris 
esmentats en el criteri relatiu a la importància territorial. Per tant, obté 1 punt en relació amb aquest 
criteri. 
 
La comissió valora molt positivament el prestigi de l’equipament que acull l'activitat expositiva. Per 
tant, obté 3 punt per aquest criteri. 
 
L'interès, contingut, qualitat artística i qualitat tècnica del projecte es valoren positivament. D'acord 
amb això, obté 3 punts per aquest criteri. 
 
La comissió acorda atorgar 10 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0170 U10 N-ART 501/20- 2  
Beneficiari: Roger Coll Trias 
Artista: Roger Coll Trias 
Dates: 24/09/2020 a 25/10/2020 
Activitat: exposició "Constant Supervision". Anvers  (Bèlgica) 
Import sol·licitat: 1.710,56 € 
Import subvencionable: 1.710,56 € 
Import atorgat: 1.710,56 € 
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria de l’artista, el sol·licitant fa 
constar haver realitzat més de tres activitats en l’àmbit de les arts visuals dins del circuit professional. 
La comissió considera que no ha estat programat en un equipament de prestigi fora de Catalunya en 
els últims tres anys. Per tant, obté 2 punts en relació amb aquest criteri. 
 
El sol·licitant acredita haver estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de caràcter local, 
nacional i internacional en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, obté 2 punts per aquest criteri. 
 
A la vista de la documentació presentada, el sol·licitant realitza l'activitat expositiva en un dels territoris 
esmentats en el criteri relatiu a la importància territorial. Per tant, obté 1 punt en relació amb aquest 
criteri. 
 
La comissió valora el prestigi de l’equipament que acull l'activitat expositiva. Per tant, obté 2 punts 
per aquest criteri. 
 
L'interès, contingut, qualitat artística i qualitat tècnica del projecte es valoren positivament. D'acord 
amb això, obté 2 punts per aquest criteri. 
 
La comissió acorda atorgar 9 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0170 U10 N-ART 537/20- 2 
Beneficiari: Vicenç Vacca Montané 
Artista: Vicenç Vacca Montané 
Dates: 31/10/2020 a 31/01/2021 
Activitat: exposició "SOS". Castelló  (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.876,45 € 
Import subvencionable: 1.876,45 € 
Import atorgat: 1.876,45 € 
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A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria de l’artista, el sol·licitant fa 
constar haver realitzat més de tres activitats en l’àmbit de les arts visuals dins del circuit professional.  
La comissió considera que no ha estat programada en un equipament de prestigi fora de Catalunya 
en els últims tres anys. Per tant, obté 2 punts en relació amb aquest criteri. 
 
El sol·licitant no acredita haver estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de caràcter 
local, nacional o internacional en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, no obté cap punt per aquest 
criteri. 
 
A la vista de la documentació presentada, el sol·licitant no realitza l'activitat expositiva en cap dels 
territoris esmentats en el criteri relatiu a la importància territorial. Per tant, no obté cap punt en relació 
amb aquest criteri. 
 
La comissió valora molt positivament el prestigi de l’equipament que acull l'activitat expositiva. Per 
tant, obté 3 punt per aquest criteri. 
 
L'interès, contingut, qualitat artística i qualitat tècnica del projecte es valoren molt positivament. 
D'acord amb això, obté 3 punts per aquest criteri. 
 
La comissió acorda atorgar 8 punts a aquesta sol·licitud. 
 

 

 

 


