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RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES RESOLEN LES INADMISSIONS I ELS DESISTIMENTS DE LA 
PRIMERA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS, EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A LA TRADUCCIÓ D’OBRES LITERÀRIES I DE 
PENSAMENT ORIGINALS EN LLENGUA CATALANA I OCCITANA (EN LA SEVA VARIETAT 
ARANESA) 

Ref. 02/ L0127 U10_TRADUCCIÓ_INADM_DEST 

 
 
Fets 
 
1. Per resolució de la directora del Consorci de l'Institut Ramon Llull (en endavant, l'Institut Ramon 
Llull), de data 5 de febrer de 2021 (DOGC núm. 8340, de 12 de febrer de 2021), modificada per 
resolució de 17 de maig de 2021 (DOGC núm. 8417, de 25 de maig de 2021), s'obre la primera 
convocatòria de l’any 2021 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, 
per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva 
varietat aranesa). 
 
2. Les sol·licituds presentades en el termini establert a la convocatòria de referència consten a 
l’expedient. 
 
3. En data 27 de maig de 2021 es reuneix la comissió de valoració per analitzar i avaluar les 
sol·licituds presentades. 
 
 
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 de govern 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. 
 
4. La resolució de de 29 de gener de 2021, per la qual es dona publicitat als acords del Consell de 
Direcció de 16 de desembre de 2020 i 29 de gener de 2021 pels quals s’aproven i es modifiquen les 
bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana 
(en la seva varietat aranesa). 
 
5. Els articles 21, 93, 94.1 i 94.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. 
 
D’acord amb  l’informe de la comissió de valoració i amb la base 11.3 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, 
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Resolc, 
 
1. Inadmetre les sol·licituds de subvenció que es detallen en annex I. 
 
2. Acceptar el desistiment i declarar conclús el procediment de les sol·licituds de subvenció que es 
detallen en 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 
i amb l’article 19 dels estatuts de l’Institut Ramon Llull, es pot interposar recurs d’alçada davant de la 
persona titular de la Direcció de l’Institut Ramon Llull, en el termini d’un mes a comptar a partir de 
l’endemà del dia en què tingui lloc la publicació d’aquesta resolució. El termini del mes conclou el 
mateix dia en què es va produir la publicació. 
 
La instructora 
 
 
 
 
 
 
 
Antònia Andúgar i Andreu 
Gerent de l’Institut Ramon Llull 
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ANNEX I 

 

 

L0127 U10 N-TRD 88/21- 1  

Sol·licitant: Editorial Planeta S.A.  

Dates: 18/02/2021 a 17/04/2021 

Activitat: Traducció de l'obra "La dona de la seva vida" de Xavier Bosch al castellà 

Import sol·licitat: 3.540,00 € 

Import subvencionable: 3.540,00 € 

Puntuació atorgada: 0 

Import atorgat: 0,00 € 

 

La comissió proposa inadmetre la sol·licitud de subvenció presentada per l’editorial Editorial Planeta 

S.A. per la traducció al castellà de l’obra " La dona de la seva vida ", de Xavier Bosch, atès que 

incompleix la base 1 de les bases que regeixen la concessió de subvencions per a la traducció d’obres 

literàries i pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa).  

 

La base 1 estableix que la traducció de l’obra per la qual es demana la subvenció s’haurà de publicar 

després de la data de la resolució de concessió. 

 

L’obra per la qual es presenta la sol·licitud ja ha estat publicada, tal i com consta al registre de l’ISBN, 

per la qual cosa la comissió proposa inadmetre la sol·licitud. 

 

 

L0127 U10 N-TRD 89/21- 1  

Sol·licitant: Editorial Planeta S.A.  

Dates: 18/02/2021 a 07/04/2021 

Activitat: Traducció de l'obra "El camarot del capità" de Màrius Carol al castellà 

Import sol·licitat: 2.220,00 € 

Import subvencionable: 2.220,00 € 

Puntuació atorgada: 0 

Import atorgat: 0,00 € 

 

La comissió proposa inadmetre la sol·licitud de subvenció presentada per l’editorial Editorial Planeta 

S.A. per la traducció al castellà de l’obra " El camarot del capità ", de Màrius Carol, atès que incompleix 

la base 1 de les bases que regeixen la concessió de subvencions per a la traducció d’obres literàries 

i pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa).  

 

La base 1 estableix que  la traducció de l’obra per la qual es demana la subvenció s’haurà de publicar 

després de la data de la resolució de concessió. 

 

L’obra per la qual es presenta la sol·licitud ja ha estat publicada, tal i com consta al registre de l’ISBN, 

per la qual cosa la comissió proposa inadmetre la sol·licitud. 
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L0127 U10 N-TRD 121/21- 1  

Sol·licitant: Rossend Arqués Corominas 

Dates: 18/02/2021 a 02/07/2021 

Activitat: Traducció de l'obra " Vita nova" de Dante Alighieri al català 

Import sol·licitat: 3.260,00 € 

Import subvencionable: 0,00 € 

Puntuació atorgada: 0 

Import atorgat: 0,00 € 

 

La comissió proposa inadmetre la sol·licitud de subvenció presentada per Rossend Arqués 

Corominas per a la traducció al català de l’obra “Vita nova”, de Dante Alighieri, atès que incompleix 

la base 1 de les bases que regeixen la concessió de subvencions per a la traducció d’obres literàries 

i pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa).  

 

La base 1 estableix que les bases tenen com a objecte la concessió de subvencions per a la traducció́ 

d'obres originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa).  

 

L’obra per la qual es presenta la sol·licitud de subvenció està escrita originalment en llengua italiana, 

per la qual cosa la comissió proposa inadmetre la sol·licitud. 

 

 

L0127 U10 N-TRD 228/21- 1  

Sol·licitant: Fundacja Tranzyt 

Dates: 18/02/2021 a 01/07/2022 

Activitat: Traducció de l'obra "Jo, Alfonsina" de Joan Negrescolor al polonès 

Import sol·licitat: 150,00 € 

Import subvencionable: 150,00 € 

Puntuació atorgada: 0 

Import atorgat: 0,00 € 

 

La comissió proposa inadmetre la sol·licitud de subvenció presentada per l’editorial Fundacja Tranzyt 

per a la traducció al polonès de l’obra “Jo, Alfonsina" de Joan Negrescolor, atès que incompleix la 

base 1 de les bases que regeixen la concessió de subvencions per a la traducció d’obres literàries i 

pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa). La base 1 estableix 

que les bases tenen com a objecte la concessió de subvencions per a la traducció́ d'obres originals 

en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa).  

 

L’obra per la qual es presenta la sol·licitud de subvenció està escrita originalment en portuguès, per 

la qual cosa la comissió proposa inadmetre la sol·licitud. 

 

 

L0127 U10 N-TRD 235/21- 1  

Sol·licitant: Ediciones Octaedro S.L.  

Dates: 18/02/2021 a 01/03/2021 

Activitat: Traducció de l'obra “Fer de mestre quan ningú no sap per a què serveix” de Jaume Funes 

al al castellà 
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Import sol·licitat: 3.219,75 € 

Import subvencionable: 0,00 € 

Puntuació atorgada: 0 

Import atorgat: 0,00 € 

 

La comissió proposa inadmetre la sol·licitud de subvenció presentada per l’editorial Ediciones 

Octaedro S.L. per la traducció al castellà de l’obra "Fer de mestre quan ningú no sap per a què 

serveix", de Jaume Funes, atès que incompleix la base 1 de les bases que regeixen la concessió de 

subvencions per a la traducció d’obres literàries i pensament originals en llengua catalana i occitana 

(en la seva varietat aranesa). La base 1 estableix que la traducció de l’obra per la qual es demana la 

subvenció s’haurà de publicar després de la data de la resolució de concessió. 

 

L’obra per la qual es presenta la sol·licitud ja ha estat publicada, tal i com consta al registre de l’ISBN, 

per la qual cosa la comissió proposa inadmetre la sol·licitud. 

 

 

L0127 U10 N-TRD 236/21- 1  

Sol·licitant: Ediciones Octaedro S.L.  

Dates: 18/02/2021 a 01/04/2021 

Activitat: Traducció de l'obra "La competència plurilingüe a l'escola" de Juli Palou i Montserrat Fons 

al castellà 

Import sol·licitat: 4.674,60 € 

Import subvencionable: 0,00 € 

Puntuació atorgada: 0 

Import atorgat: 0,00 € 

 

La comissió proposa inadmetre la sol·licitud de subvenció presentada per l’editorial Ediciones 

Octaedro S.L. per a la traducció al castellà de l’obra “La competència plurilingüe a l'escola" de Juli 

Palou i Montserrat  Fons, atès que incompleix la base 1 de les bases que regeixen la concessió de 

subvencions per a la traducció d’obres literàries i pensament originals en llengua catalana i occitana 

(en la seva varietat aranesa).  

 

La base 1 estableix que no son subvencionables les modalitats d'obres següents: obres de referència 

(diccionaris, llibres d'estil i repertoris diversos); llibres d'autoria col·lectiva i, especialment, actes de 

congressos universitaris; tesis doctorals i altres treballs de recerca; manuals d'informació pràctica 

(llibres de cuina, de bricolatge, d'autoajuda, guies de viatges, etc.); llibres de text escolars i aquelles 

obres en què el text faci de suport a les imatges que contingui (catàlegs d'exposicions, obres 

il·lustrades i similars). L’obra per la qual es presenta la sol·licitud té l’estructura i el contingut d’un 

manual pràctic, i cada capítol està escrit per un autor diferent.  

 

D’altra banda, l’obra per la qual es presenta la sol·licitud ja ha estat publicada, tal i com consta al 

registre de l’ISBN, la qual cosa incompleix la base 1 de les bases que regeixen la concessió de 

subvencions per a la traducció d’obres literàries i pensament originals en llengua catalana i occitana 

(en la seva varietat aranesa). La base 1 estableix que la traducció de l’obra per la qual es demana la 

subvenció s’haurà de publicar després de la data de la resolució de concessió.  

 

 



   
  I

N
S

T
IT

U
T

 R
A

M
O

N
 L

LU
LL

Doc.original signat per:
Antònia Andúgar Andreu
05/07/2021

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0OSBHVLW3WU81UV64594Q0Q42GCED00E*
0OSBHVLW3WU81UV64594Q0Q42GCED00E

Data creació còpia:
05/07/2021 12:25:45

Data caducitat còpia:
05/07/2024 00:00:00

Pàgina 6 de 10

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

Per aquests dos motius, la comissió proposa inadmetre la sol·licitud. 

 

 

L0127 U10 N-TRD 278/21- 1  

Sol·licitant: Wydawnictwo Debit Sp. z o o. Sonia Draga 

Dates: 18/02/2021 a 28/04/2021 

Activitat: Traducció de l'obra "La vida secreta de les pupes" de Mariona Tolosa al polonès 

Import sol·licitat: 100,00 € 

Import subvencionable: 0,00 € 

Puntuació atorgada: 0 

Import atorgat: 0,00 € 

 

La comissió proposa inadmetre la sol·licitud de subvenció presentada per l’editorial Wydawnictwo 

Debit Sp. z o o. Sonia Draga per la traducció al polonès de l’obra " La vida secreta de les pupes" de 

Mariona Tolosa, atès que incompleix la base 1 de les bases que regeixen la concessió de 

subvencions per a la traducció d’obres literàries i pensament originals en llengua catalana i occitana 

(en la seva varietat aranesa). La base 1 estableix que la traducció de l’obra per la qual es demana la 

subvenció s’haurà de publicar després de la data de la resolució de concessió. 

 

L’obra per la qual es presenta la sol·licitud de subvenció té com a data prevista de publicació el 28 

d’abril de 2021, segons consta al formulari del sol·licitant, per la qual cosa la comissió proposa 

inadmetre la sol·licitud. 

 

 

L0127 U10 N-TRD 288/21- 1  

Sol·licitant: Centrala Ltd  

Dates: 18/02/2021 a 01/07/2022 

Activitat: Traducció de l'obra "Jo, Alfonsina" de Joan Negrescolor al txec 

Import sol·licitat: 150,00 € 

Import subvencionable: 0,00 € 

Puntuació atorgada: 0 

Import atorgat: 0,00 € 

 

La comissió proposa inadmetre la sol·licitud de subvenció presentada per  l’editorial Centrala Ltd per 

a la traducció al txec de l’obra “Jo, Alfonsina" de Joan Negrescolor, atès que incompleix la base 1 de 

les bases que regeixen la concessió de subvencions per a la traducció d’obres literàries i pensament 

originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa).  

 

La base 1 estableix que les bases tenen com a objecte la concessió́ de subvencions per a la traducció́ 

d'obres originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa). L’obra per la qual es 

presenta la sol·licitud de subvenció està escrita originalment en portuguès, per la qual cosa la 

comissió proposa inadmetre la sol·licitud. 

 

 

L0127 U10 N-TRD 306/21- 1  

Sol·licitant: Club Editor 1959, S.L.  
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Dates: 18/02/2021 a 15/09/2021 

Activitat: Traducció de l'obra "De foc i de sang" de Víctor Català al castellà 

Import sol·licitat: 2.500,00 € 

Import subvencionable: 0,00 € 

Puntuació atorgada: 0,00 € 

Import atorgat: 0,00 € 

 

La comissió proposa inadmetre la sol·licitud de subvenció presentada per l’editorial Club Editor 1959, 

S.L. per a la traducció al castellà de l’obra “De foc i de sang " de Víctor Català donat que aquesta 

subvenció ja es va atorgar en la convocatòria de l’any 2020, al mateix sol·licitant, amb el número 

d’expedient següent: L0127 U10 N-TRD 83/20- 1. Per aquest motiu la comissió proposa inadmetre la 

sol·licitud. 
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ANNEX II 

 

 

L0127 U10 N-TRD 91/21- 1  

Sol·licitant: Magdalena Cojocea.  

Dates: 18/02/2021 a 25/09/2021 

Activitat: Traducció de l'obra "Jo confesso" de Jaume Cabré al romanès 

Import sol·licitat: 8.000,00 € 

Import subvencionable: 0,00 € 

Puntuació atorgada: 0 

Import atorgat: 0,00 € 

 

En data 2 de març de 2021, Magdalena Cojocea presenta a l’Institut Ramon Llull una sol·licitud de 

subvenció per a la traducció al romanès de l’obra “Jo confesso” de Jaume Cabré. En data 9 de març 

de 2021, el sol·licitant comunica a l’Institut Ramon Llull el desistiment de la seva sol·licitud. 

 

D’acord amb el que disposen els articles 21, 94.1 i 94.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques, la comissió proposa acceptar el 

desistiment i declarar conclús el procediment. 

 

 

L0127 U10 N-TRD 110/21- 1  

Sol·licitant: Montserrat Terrones 

Dates: 18/02/2021 a 01/10/2021 

Activitat: Traducció de l'obra "Generació tap" de Josep Sala i Cullell al castellà 

Import sol·licitat: 2.369,00 € 

Import subvencionable: 0,00 € 

Puntuació atorgada: 0 

Import atorgat: 0,00 € 

 

En data 9 de març de 2021, Montserrat Terrones presenta a l’Institut Ramon Llull una sol·licitud de 

subvenció per a la traducció al castellà  de l’obra “Generació tap" de Josep Sala i Cullell. En data 25 

de març de 2021, el sol·licitant comunica a l’Institut Ramon Llull el desistiment de la seva sol·licitud. 

 

D’acord amb el que disposen els articles 21, 94.1 i 94.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques, la comissió proposa acceptar el 

desistiment i declarar conclús el procediment. 

 

 

L0127 U10 N-TRD 221/21- 1  

Sol·licitant: Perfekt,a.s.  

Dates: 18/02/2021 a 31/08/2021 

Activitat: Traducció de l'obra "Oh, oh, la pilota!" d'Elisenda Roca a l'eslovac 

Import sol·licitat: 250,00 € 

Import subvencionable: 250,00 € 

Puntuació atorgada: 0 
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Import atorgat: 0,00 € 

 

En data 11 d’abril de 2021, l’editorial Perfekt,a.s presenta a l’Institut Ramon Llull una sol·licitud de 

subvenció per a la traducció a l'eslovac de l’obra "Oh, oh, la pilota!" d'Elisenda Roca. En data 23 

d’abril de 2021, el sol·licitant comunica a l’Institut Ramon Llull el desistiment de la seva sol·licitud. 

 

D’acord amb el que disposen els articles 21, 94.1 i 94.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques, la comissió proposa acceptar el 

desistiment i declarar conclús el procediment. 

 

 

L0127 U10 N-TRD 233/21- 1  

Sol·licitant: Adrià Rosell Masdeu  

Dates: 18/02/2021 a 01/10/2021 

Activitat: Traducció de l'obra "Crucifeminació" de Manuel de Pedrolo al castellà 

Import sol·licitat: 1.615,35 € 

Import subvencionable: 1.615,35 € 

Puntuació atorgada: 0 

Import atorgat: 0,00 € 

 

En data 17 d’abril de 2021, Adrià Rosell Masdeu presenta a l’Institut Ramon Llull una sol·licitud de 

subvenció per a la traducció al castellà de l’obra “Crucifeminació" de Manuel de Pedrolo. En data 28 

d’abril de 2021, el sol·licitant comunica a l’Institut Ramon Llull el desistiment de la seva sol·licitud. 

 

D’acord amb el que disposen els articles 21, 94.1 i 94.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques, la comissió proposa acceptar el 

desistiment i declarar conclús el procediment. 

 

 

L0127 U10 N-TRD 283/21- 1  

Sol·licitant: Maria Bohigas 

Dates: 18/02/2021 a 15/09/2021 

Activitat: Traducció de l'obra "Solitud" de Víctor Català al castellà 

Import sol·licitat: 2.500,00 € 

Import subvencionable: 0,00 € 

Puntuació atorgada: 0 

Import atorgat: 0,00 € 

 

En data 27 d’abril de 2021, Maria Bohigas presenta a l’Institut Ramon Llull una sol·licitud de subvenció 

per a la traducció al castellà de l’obra "Solitud" de Víctor Català. En data 29 d‘abril el sol·licitant 

comunica a l’Institut Ramon Llull el desistiment de la seva sol·licitud. 

 

D’acord amb el que disposen els articles 21, 94.1 i 94.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques, la comissió proposa acceptar el 

desistiment i declarar conclús el procediment. 
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L0127 U10 N-TRD 296/21- 1  

Sol·licitant: Maria Bohigas  

Dates: 18/02/2021 a 05/09/2021 

Activitat: Traducció de l'obra "Junil" de Joan-Lluís Lluís al castellà 

Import sol·licitat: 3.400,00 € 

Import subvencionable: 0,00 € 

Puntuació atorgada: 0 

Import atorgat: 0,00 € 

 

En data 27 d’abril de 2021, Maria Bohigas presenta a l’Institut Ramon Llull una sol·licitud de subvenció 

per a la traducció a al castellà de l’obra "Junil" de Joan-Lluís Lluís. En data 29 d‘abril el sol·licitant 

comunica a l’Institut Ramon Llull el desistiment de la seva sol·licitud. 

 

D’acord amb el que disposen els articles 21, 94.1 i 94.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques, la comissió proposa acceptar el 

desistiment i declarar conclús el procediment. 

 

 

L0127 U10 N-TRD 304/21- 1  

Sol·licitant: Zalozba Zala Mateja Sužnik s.p. 

Dates: 18/02/2021 a 30/09/2021 

Activitat: Traducció de l'obra "La memòria de l'arbre" de Tina Vallès a l'eslovè 

Import sol·licitat: 1.270,00 € 

Import subvencionable: 1.270,00 € 

Puntuació atorgada: 0 

Import atorgat: 0,00 € 

 

En data 29 d’abril de 2021,l’editorial Zalozba Zala Mateja Sužnik s.p. presenta a l’Institut Ramon Llull 

una sol·licitud de subvenció per a la traducció a l'eslovè de l’obra “La memòria de l'arbre" de Tina 

Vallès. En data 29 d’abril de 2021, el sol·licitant comunica a l’Institut Ramon Llull el desistiment de la 

seva sol·licitud. 

 

D’acord amb el que disposen els articles 21, 94.1 i 94.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques, la comissió proposa acceptar el 

desistiment i declarar conclús el procediment. 

 


