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RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS, EN RÈGIM 

DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A LA TRADUCCIÓ D’OBRES I 

PORTAFOLIS/DOSSIERS D’ARTISTES VISUALS, ARQUITECTES I DISSENYADORS I DE 

TEXTOS DE CRÍTICS PER A LA SEVA DIFUSIÓ DIGITAL 

Ref.  02/ L0186 U10 N- RES. DEFINITIVA  

 

 

Fets  

 

1. Per resolució de la directora del Consorci de l’Institut Ramon Llull de 21 de setembre de 2020 

(DOGC número 8236, de 29 de setembre de 2020) s’obre la convocatòria per a la concessió de 

subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres i portafolis/dossiers 

d’artistes visuals, arquitectes i dissenyadors i de textos de crítics per a la seva difusió digital. 

 

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 10 de desembre 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 28 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 – 043 – 404380 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 que regeixen la convocatòria per a la traducció d’obres i portafolis/dossiers 

d’artistes visuals, arquitectes i dissenyadors i de textos de crítics per a la seva difusió digital 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 a les persones 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 les persones beneficiàries estiguin disposades 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 de la persona titular de la presidència 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 
 
 
L0186 U10 N-TTAV 396/20- 1  

Beneficiari: A-DESK Crítica y arte contemporáneo  

Activitat: traducció a l'anglès del text "Les coses tenen potes. Crònica d'una exposició que no hi era" 
de Gabriel Ventura 

Import sol·licitat: 350,50 € 

Import subvencionable: 350,50  

Puntuació: 39 punts 
Import atorgat: 350,50 € 
 
A la vista de la documentació presentada, la comissió valora molt positivament l’interès del conjunt 
de la proposta presentada, i la sol·licitant obté 9 punts en relació amb aquest criteri.  
  
La comissió valora positivament la trajectòria de la sol·licitant, que obté 8 punts per aquest criteri. Pel 
que fa a la trajectòria de l’autor/a del text, la comissió valora positivament aquest criteri i la sol·licitant 
obté 8 punts. 
  
La comissió valora positivament la projecció internacional de l'obra proposada i de l'autor/a, i la 
sol·licitant obté 7 punts per aquest criteri. En relació amb la capacitat de difusió digital de la traducció, 
la comissió valora positivament aquest criteri i la sol·licitant obté 7 punts. 
 
La comissió acorda atorgar 39 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0186 U10 N-TTAV 453/20- 1  
Beneficiari: A-DESK Crítica y arte contemporáneo 

Activitat: traducció a l'anglès del text "Perquè seguim. Centó" de Gisela Chillida Espinosa 

Import sol·licitat: 1.010,00 € 

Import subvencionable: 1.010,00 € 

Puntuació: 40 punts 
Import atorgat: 1.010,00 € 
 
A la vista de la documentació presentada, la comissió valora molt positivament l’interès del conjunt 
de la proposta presentada, i la sol·licitant obté 9 punts en relació amb aquest criteri.   
 
La comissió valora positivament la trajectòria de la sol·licitant, que obté 8 punts per aquest criteri. Pel 
que fa a la trajectòria de l’autor/a del text, la comissió valora positivament aquest criteri i la sol·licitant 
obté 8 punts.  
 
La comissió valora positivament la projecció internacional de l'obra proposada i de l'autor/a, i la 
sol·licitant obté 7 punts per aquest criteri. En relació amb la capacitat de difusió digital de la traducció, 
la comissió valora positivament  aquest criteri i la sol·licitant obté 8 punts. 
 
La comissió acorda atorgar 40 punts a aquesta sol·licitud. 
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L0186 U10 N-TTAV 482/20- 1  
Beneficiari: MAD (Ass. Moviment d'Alliberament Digital) 

Activitat: traducció a l'anglès del text "PyR TV (Catálogo y Centro de Recursos Online)" de realitzadors 
de cinema i animació experimental 

Import sol·licitat: 2.000,00 € 

Import subvencionable: 2.000,00 € 

Puntuació: 37 punts 
Import atorgat: 2.000,00 € 
 
A la vista de la documentació presentada, la comissió valora positivament l’interès del conjunt de la 
proposta presentada, i la sol·licitant obté 7 punts en relació amb aquest criteri.   
 
La comissió valora positivament la trajectòria de la sol·licitant, que obté 8 punts per aquest criteri. Pel 
que fa a la trajectòria de l’autor/a del text, la comissió valora positivament aquest criteri i la sol·licitant 
obté 8 punts.  
 
La comissió valora positivament la projecció internacional de l'obra proposada i de l'autor/a, i la 
sol·licitant obté 7 punts per aquest criteri. En relació amb la capacitat de difusió digital de la traducció, 
la comissió valora positivament  aquest criteri i la sol·licitant obté 7 punts. 
 
La comissió acorda atorgar 37 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0186 U10 N-TTAV 483/20- 1  
Beneficiari: MAD (Ass. Moviment d'Alliberament Digital)  

Activitat: traducció a l'alemany del text "PyR TV (Catálogo y Centro de Recursos Online)" 

Import sol·licitat: 2.000,00 € 

Import subvencionable: 2.000,00 € 

Puntuació: 37 punts 
Import atorgat: 2.000,00 € 
 
A la vista de la documentació presentada, la comissió valora positivament l’interès del conjunt de la 
proposta presentada, i la sol·licitant obté 7 punts en relació amb aquest criteri.   
 
La comissió valora positivament la trajectòria de la sol·licitant, que obté 8 punts per aquest criteri. Pel 
que fa a la trajectòria de l’autor/a del text, la comissió valora positivament aquest criteri i la sol·licitant 
obté 8 punts.  
 
La comissió valora positivament la projecció internacional de l'obra proposada i de l'autor/a, i la 
sol·licitant obté 7 punts per aquest criteri. En relació amb la capacitat de difusió digital de la traducció, 
la comissió valora positivament  aquest criteri i la sol·licitant obté 7 punts. 
 
La comissió acorda atorgar 37 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0186 U10 N-TTAV 484/20- 1  
Beneficiari: Trescientomilkilometrosporsegundo, SL  

Activitat: traducció a l'anglès del text "Construyendo futuros con ciudades" de 300.000 Km/s 

Import sol·licitat: 1.758,25 € 

Import subvencionable: 1.758,25 € 

Puntuació: 47 punts 
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Import atorgat: 1.758,25 € 
 
A la vista de la documentació presentada, la comissió valora molt positivament l’interès del conjunt 
de la proposta presentada, i la sol·licitant obté 10 punts en relació amb aquest criteri.   
 
La comissió valora molt positivament la trajectòria de la sol·licitant, que obté 9 punts per aquest criteri. 
Pel que fa a la trajectòria de l’autor/a del text, la comissió valora molt positivament aquest criteri i la 
sol·licitant obté 9 punts.  
 
La comissió valora molt positivament la projecció internacional de l'obra proposada i de l'autor/a, i la 
sol·licitant obté 10 punts per aquest criteri. En relació amb la capacitat de difusió digital de la traducció, 
la comissió valora molt positivament  aquest criteri i la sol·licitant obté 9 punts. 
 
La comissió acorda atorgar 47 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0186 U10 N-TTAV 486/20- 1  
Beneficiari: Lacol Societat Coop Catalana Limitada 

Activitat: traducció a l'anglès del text "Cooperativa d'habitatge La Borda" de Lacol 

Import sol·licitat: 240,00 € 

Import subvencionable: 240,00 € 

Puntuació: 46 punts 
Import atorgat: 240,00 € 
 
A la vista de la documentació presentada, la comissió valora molt positivament l’interès del conjunt 
de la proposta presentada, i la sol·licitant obté 9 punts en relació amb aquest criteri.   
 
La comissió valora molt positivament la trajectòria de la sol·licitant, que obté 9 punts per aquest criteri. 
Pel que fa a la trajectòria de l’autor/a del text, la comissió valora molt positivament aquest criteri i la 
sol·licitant obté 9 punts.  
 
La comissió valora molt positivament la projecció internacional de l'obra proposada i de l'autor/a, i la 
sol·licitant obté 10 punts per aquest criteri. En relació amb la capacitat de difusió digital de la traducció, 
la comissió valora molt positivament aquest criteri i la sol·licitant obté 9 punts. 
 
La comissió acorda atorgar 46 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0186 U10 N-TTAV 499/20- 1 
Beneficiari: MAD (Ass. Moviment d'Alliberament Digital)  
Dates: 21/10/2020 

Activitat: traducció al polonès del text "PyR TV (Catálogo y Centro de Recursos Online)" 

Import sol·licitat: 2.000,00 € 

Import subvencionable: 2.000,00 € 

Puntuació: 37 punts 
Import atorgat: 2.000,00 € 
 
A la vista de la documentació presentada, la comissió valora positivament l’interès del conjunt de la 
proposta presentada, i la sol·licitant obté 7 punts en relació amb aquest criteri.   
 
La comissió valora positivament la trajectòria de la sol·licitant, que obté 8 punts per aquest criteri. Pel 
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que fa a la trajectòria de l’autor/a del text, la comissió valora positivament aquest criteri i la sol·licitant 
obté 8 punts.  
 
La comissió valora positivament la projecció internacional de l'obra proposada i de l'autor/a, i la 
sol·licitant obté 7 punts per aquest criteri. En relació amb la capacitat de difusió digital de la traducció, 
la comissió valora positivament  aquest criteri i la sol·licitant obté 7 punts. 
 
La comissió acorda atorgar 37 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0186 U10 N-TTAV 500/20- 1  
Beneficiari: Ferran Grau Valldosera   

Activitat: traducció a l'anglès del text "Natura i ciutat", Revista AT núm. 22 (Arquitectes de Tarragona) 

Import sol·licitat: 922,77 € 

Import subvencionable: 922,77 € 

Puntuació: 43 punts 
Import atorgat: 922,77 € 
 
A la vista de la documentació presentada, la comissió valora molt positivament l’interès del conjunt 
de la proposta presentada, i el sol·licitant obté 9 punts en relació amb aquest criteri.   
 
La comissió valora positivament la trajectòria del sol·licitant, que obté 8 punts per aquest criteri. Pel 
que fa a la trajectòria de l’autor/a del text, la comissió valora positivament aquest criteri i el sol·licitant 
obté 8 punts.  
 
La comissió valora molt positivament la projecció internacional de l'obra proposada i de l'autor/a, i el 
sol·licitant obté 9 punts per aquest criteri. En relació amb la capacitat de difusió digital de la traducció, 
la comissió valora molt positivament  aquest criteri i la sol·licitant obté 9 punts. 
 
La comissió acorda atorgar 43 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0186 U10 N-TTAV 503/20- 1  
Beneficiari: Lacol, SCCP 

Activitat: traducció a l'italià del text "Cooperativa d'habitatge La Borda" de Lacol 

Import sol·licitat: 240,00 € 

Import subvencionable: 240,00 € 

Puntuació:46 punts 
Import atorgat: 240,00 € 
 
A la vista de la documentació presentada, la comissió valora molt positivament l’interès del conjunt 
de la proposta presentada, i la sol·licitant obté 9 punts en relació amb aquest criteri. 
   
La comissió valora molt positivament la trajectòria de la sol·licitant, que obté 9 punts per aquest criteri. 
Pel que fa a la trajectòria de l’autor/a del text, la comissió valora molt positivament aquest criteri i la 
sol·licitant obté 9 punts.  
 
La comissió valora molt positivament la projecció internacional de l'obra proposada i de l'autor/a, i la 
sol·licitant obté 10 punts per aquest criteri. En relació amb la capacitat de difusió digital de la traducció, 
la comissió valora molt positivament aquest criteri i la sol·licitant obté 9 punts. 
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La comissió acorda atorgar 46 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0186 U10 N-TTAV 504/20- 1  
Beneficiari: Montana Colors, SL 

Activitat: traducció a l'anglès del text "mtn-world blog, de Montana Magazine”, de diversos autors 

Import sol·licitat: 2.000,00 € 

Import subvencionable: 2.000,00 € 

Puntuació: 36 punts 
Import atorgat: 2.000,00 €  
 
A la vista de la documentació presentada, la comissió valora favorablement l’interès del conjunt de la 
proposta presentada, i la sol·licitant obté 6 punts en relació amb aquest criteri.   
 
La comissió valora positivament la trajectòria de la sol·licitant, que obté 8 punts per aquest criteri. Pel 
que fa a la trajectòria de l’autor/a del text, la comissió valora positivament aquest criteri i la sol·licitant 
obté 7 punts.  
 
La comissió valora positivament la projecció internacional de l'obra proposada i de l'autor/a, i la 
sol·licitant obté 8 punts per aquest criteri. En relació amb la capacitat de difusió digital de la traducció, 
la comissió valora positivament aquest criteri i la sol·licitant obté 7 punts. 
 
La comissió acorda atorgar 36 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0186 U10 N-TTAV 506/20- 1  
Beneficiari: Joana Hurtado Matheu 

Activitat: traducció a l'anglès de crítiques i textos de Joana Hurtado publicats en mitjans i catàlegs 

Import sol·licitat: 2.000,00 € 

Import subvencionable: 2.000,00 € 

Puntuació: 43 punts 
Import atorgat: 2.000,00 € 
 
A la vista de la documentació presentada, la comissió valora molt positivament l’interès del conjunt 
de la proposta presentada, i la sol·licitant obté 9 punts en relació amb aquest criteri.   
 
La comissió valora molt positivament la trajectòria de la sol·licitant, que obté 9 punts per aquest criteri. 
Pel que fa a la trajectòria de l’autor/a del text, la comissió valora molt positivament aquest criteri i la 
sol·licitant obté 9 punts.  
 
La comissió valora positivament la projecció internacional de l'obra proposada i de l'autor/a, i la 
sol·licitant obté 8 punts per aquest criteri. En relació amb la capacitat de difusió digital de la traducció, 
la comissió valora positivament aquest criteri i la sol·licitant obté 8 punts. 
 
La comissió acorda atorgar 43 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0186 U10 N-TTAV 507/20- 1  
Beneficiari: Fundación Centro Cultural Pilar de Brahim 

Activitat: traducció al francès, portuguès i alemany del text "Juntos aparte km 4956" de BIENALSUR 
2017-2020 
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Import sol·licitat: 1.742,50 € 

Import subvencionable: 1.742,50 € 

Puntuació: 47 punts 
Import atorgat: 1.742,50 € 
 
A la vista de la documentació presentada, la comissió valora molt positivament l’interès del conjunt 
de la proposta presentada, i la sol·licitant obté 9 punts en relació amb aquest criteri.   
 
La comissió valora molt positivament la trajectòria de la sol·licitant, que obté 10 punts per aquest 
criteri. Pel que fa a la trajectòria de l’autor/a del text, la comissió valora molt positivament aquest criteri 
i la sol·licitant obté 9 punts.  
 
La comissió valora molt positivament la projecció internacional de l'obra proposada i de l'autor/a, i la 
sol·licitant obté 9 punts per aquest criteri. En relació amb la capacitat de difusió digital de la traducció, 
la comissió valora molt positivament aquest criteri i la sol·licitant obté 10 punts. 
 
La comissió acorda atorgar 47 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0186 U10 N-TTAV 509/20- 1  
Beneficiari: Guillen Frederic Moliner Milhau 

Activitat: traducció a l'anglès del text  "Unparelld'arquitectes" d'Eduard Callís i Guillem Moliner 

Import sol·licitat: 1.325,00 € 

Import subvencionable: 1.325,00 € 

Puntuació: 41 punts 
Import atorgat: 1.325,00 € 
 
A la vista de la documentació presentada, la comissió valora positivament l’interès del conjunt de la 
proposta presentada, i el sol·licitant obté 8 punts en relació amb aquest criteri.   
 
La comissió valora molt positivament la trajectòria del sol·licitant, que obté 9 punts per aquest criteri. 
Pel que fa a la trajectòria de l’autor/a del text, la comissió valora molt positivament aquest criteri i el 
sol·licitant obté 9 punts.  
 
La comissió valora positivament la projecció internacional de l'obra proposada i de l'autor/a, i el 
sol·licitant obté 8 punts per aquest criteri. En relació amb la capacitat de difusió digital de la traducció, 
la comissió valora favorablement  aquest criteri i la sol·licitant obté 7 punts. 
 
La comissió acorda atorgar 41 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0186 U10 N-TTAV 630/20- 1  
Beneficiari: Mireia Sallarès Casas 
Activitat: traducció al francès de l'obra en vídeo "Las Muertes Chiquitas" 
Import sol·licitat: 1.947,75 € 

Import subvencionable: 1.947,75 € 

Puntuació: 50 punts 
Import atorgat: 1.947,75 € 
 
A la vista de la documentació presentada, la comissió valora molt positivament l’interès del conjunt 
de la proposta presentada, i la sol·licitant obté 10 punts en relació amb aquest criteri.  
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La comissió valora molt positivament la trajectòria de la sol·licitant, que obté 10 punts per aquest 
criteri. Pel que fa a la trajectòria de l’autor/a del text, la comissió valora molt positivament aquest criteri 
i la sol·licitant obté 10 punts.  
 
La comissió valora molt positivament la projecció internacional de l'obra proposada i de l'autor/a, i la 
sol·licitant obté 10 punts per aquest criteri. En relació amb la capacitat de difusió digital de la traducció, 
la comissió valora molt positivament  aquest criteri i la sol·licitant obté 10 punts. 
 
La comissió acorda atorgar 50 punts a aquesta sol·licitud. 

 

 


