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RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES RESOLEN LES INADMISSIONS I ELS DESISTIMENTS DE LA 

TERCERA CONVOCATÒRIA DE L’ANY 2022 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 (3a C) 

 

 

Fets 

 

1. Per resolució del director del Consorci de l'Institut Ramon Llull (en endavant, l'Institut Ramon Llull), 

de data 17 de juny de 2022 (DOGC núm. 8694, de 22 de juny de 2022), s'obre la tercera convocatòria 

de l’any 2022 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. BDNS 634308). 

 

2. Les sol·licituds presentades en el termini establert a la convocatòria de referència consten a 

l’expedient. 

 

3. En data 23 de novembre de 2022 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 d’1 de febrer de 2022 (DOGC núm. 8600, de 7 de febrer de 2022) es dona publicitat 

a l’Acord del Consell de Direcció de data 19 de gener de 2022 pel qual es modifiquen les bases que 

han de regir la concessió de subvencions 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. 
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6. La base 11 que regeix la concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la traducció 

d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa) 

regula la inadmissió i el desistiment de les sol·licituds. 

 

7. La base 11.1 d’aquestes bases estableix que l'incompliment dels requisits no esmenables o del 

termini de presentació de sol·licituds comporta la inadmissió de la sol·licitud. 

 

8. La base 11.3 de les bases que regeixen la convocatòria estableix que prèviament a la concessió 

de les subvencions, l’òrgan instructor resoldrà sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds. 

 

9. La base 11.4 de les bases esmentades estableix que qualsevol persona sol·licitant pot desistir per 

escrit de la seva sol·licitud de subvenció, abans de la concessió, i l'òrgan instructor l'ha d'acceptar.   

 

 

Resolc, 

 

1. Inadmetre les sol·licituds de subvenció que es detallen en l’annex I. 

 

2. Declarar el desistiment de les sol·licituds de subvenció que es detallen en 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 

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 1031/22- 3  

Sol·licitant: Milenio Publicaciones S.L.   

Dates: 01/07/2022 - 15/05/2023 

Activitat: Traducció de l'obra "Guia pràctica contra l'extrema dreta" de Jordina Arnau Roig i Alba 

Sidera al castellà 

Traductor: Jordi Vidal Tubau 

Import sol·licitat: 1.544,00€ 

Import subvencionable: 0,00€ 

Puntuació: 0 

Import atorgat: 0,00€ 

 

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

Publicaciones S.L. per a la traducció al castellà de l’obra “Guia pràctica contra l'extrema dreta", de 

Jordina Arnau Roig i Alba Sidera, 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 l’objecte d’aquesta subvenció és la concessió de subvencions per a la 

traducció d'obres originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa) a les modalitats 

següents: narrativa, poesia, teatre, novel·la gràfica i pensament (no-ficció i humanitats). 

 

No són 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 recull d’entrevistes a 

diferents autors, per la qual cosa la comissió proposa inadmetre la sol·licitud. 

 

 

L0127 U10 N-TRD 1193/22- 3  

Sol·licitant: Raul Ciannella  

Dates: 01/07/2022 - 01/10/2023 

Activitat: Traducció de l'obra "Non c’è che te. Una donna con tre anime e altre novelle." de Rosa Rosà 

(Edyth von Haynau) al català 

Traductor: Eudald Martínez Gavagnin-Capoggiani 

Import sol·licitat: 2.900,00€ 

Import subvencionable: 0,00€ 

Puntuació: 0 

Import atorgat: 0,00€ 

 

La comissió proposa inadmetre la sol·licitud de subvenció presentada per Raul Ciannella per a la 
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traducció al català de l’obra “Non c’è che te. Una donna con tre anime e altre novelle." de Rosa Rosà 

(Edyth von Haynau), 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 l’objecte d’aquesta subvenció és la concessió de subvencions per a la 

traducció d'obres originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa) a les modalitats 

següents: narrativa, poesia, teatre, novel·la gràfica i pensament (no-ficció i humanitats).  

 

L’obra per a la qual es demana la subvenció no és una obra escrita originalment en català, per la qual 

cosa la comissió proposa inadmetre la sol·licitud. 

 

 

L0127 U10 N-TRD 1197/22- 3  

Sol·licitant: Houpaa books   

Dates: 01/07/2022 - 30/03/2023 

Activitat: Traducció de l'obra "El secreto del profesor. Serie Aventura Total" de Jaume Copons, al 

persa 

Traductor: Azadeh Rad Kianpour 

Import sol·licitat: 300,00€ 

Import subvencionable: 0,00€ 

Puntuació: 0 

Import atorgat: 0,00€ 

 

La comissió proposa inadmetre la sol·licitud de subvenció presentada per Houpaa books per la 

traducció al persa de l’obra "El secreto del profesor. Serie Aventura Total", de Jaume Copons, 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 només se subvencionaran aquelles traduccions que es realitzin a partir de 

l'obra original en català̀ o en occità̀ (en la seva varietat aranesa), sempre i quan es tracti d'una obra 

publicada (les obres inèdites no són subvencionables). També́ s'acceptaran traduccions d'originals 

en llengua provençal quan es tracti d'obres de lírica medieval catalana.  

 

Un cop revisada la sol·licitud, i tal i com consta al contracte de traducció presentat pel sol·licitant, es 

constata que l’obra per a la qual es sol·licita la subvenció no es traduirà des de la versió original en 

llengua catalana, sinó que es farà una traducció des del castellà. Per aquest motiu, la comissió 

proposa inadmetre la sol·licitud. 

 

 

L0127 U10 N-TRD 1198/22- 3  

Sol·licitant: Houpaa books 

Dates: 01/07/2022 - 20/03/2023 

Activitat: Traducció de l'obra "Un plan maléfico. Serie Aventura Total", de Jaume Copons al persa  

Traductor: Azadeh Rad Kianpour 

Import sol·licitat: 300,00€ 
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Import subvencionable: 0,00€ 

Puntuació: 0 

Import atorgat: 0,00€ 

 

La comissió proposa inadmetre la sol·licitud de subvenció presentada per Houpaa books per la 

traducció al persa de l’obra "Un plan maléfico. Serie Aventura Total", de Jaume Copons, 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 només se subvencionaran aquelles traduccions que es realitzin a partir de 

l'obra original en català̀ o en occità̀ (en la seva varietat aranesa), sempre i quan es tracti d'una obra 

publicada (les obres inèdites no són subvencionables). També́ s'acceptaran traduccions d'originals 

en llengua provençal quan es tracti d'obres de lírica medieval catalana.  

 

Un cop revisada la sol·licitud, i tal i com consta al contracte de traducció presentat pel sol·licitant, es 

constata que l’obra per a la qual es sol·licita la subvenció no es traduirà des de la versió original en 

llengua catalana, sinó que es farà una traducció des del castellà. Per aquest motiu, la comissió 

proposa inadmetre la sol·licitud. 

 

 

L0127 U10 N-TRD 1218/22- 3  

Sol·licitant: Houpaa books   

Dates: 01/07/2022 - 30/03/2023 

Activitat: Traducció de l'obra "¡Serendip, al ataque!" de Jaume Copons al persa  

Traductor: Azadeh Rad Kianpour 

Import sol·licitat: 300,00€  

Import subvencionable: 0,00€ 

Puntuació: 0 

Import atorgat: 0,00€ 

 

La comissió proposa inadmetre la sol·licitud de subvenció presentada per Houpaa books per la 

traducció al persa de l’obra "¡Serendip, al ataque!", de Jaume Copons, 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 només se subvencionaran aquelles traduccions que es realitzin a partir de 

l'obra original en català̀ o en occità̀ (en la seva varietat aranesa), sempre i quan es tracti d'una obra 

publicada (les obres inèdites no són subvencionables). També́ s'acceptaran traduccions d'originals 

en llengua provençal quan es tracti d'obres de lírica medieval catalana.  

 

Un cop revisada la sol·licitud, i tal i com consta al contracte de traducció presentat pel sol·licitant, es 

constata que l’obra per a la qual es sol·licita la subvenció no es traduirà des de la versió original en 

llengua catalana, sinó que es farà una traducció des del castellà. Per aquest motiu, la comissió 

proposa inadmetre la sol·licitud. 
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L0127 U10 N-TRD 1243/22- 3  

Sol·licitant: Joan Adell Lavé 

Dates: 01/07/2022 - 30/09/2022 

Activitat: Traducció de l'obra "Official World Record" de David Ventura al rus 

Traductor: Muhammad Yasir Ali 

Import sol·licitat: 4.969,00€ 

Import subvencionable: 0,00€ 

Puntuació: 0 

Import atorgat: 0,00€ 

 

La comissió proposa inadmetre la sol·licitud de subvenció presentada per Joan Adell Lavé per a la 

traducció al rus de l’obra "Official World Record" de David Ventura, 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 l’objecte d’aquesta subvenció és la concessió de subvencions per a la 

traducció d'obres originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa) a les modalitats 

següents: narrativa, poesia, teatre, novel·la gràfica i pensament (no-ficció i humanitats). 

 

No són 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 repertori, per la qual cosa 

la comissió proposa inadmetre la sol·licitud. 

 

 

L0127 U10 N-TRD 1244/22- 3  

Sol·licitant: Joan Adell Lavé 

Dates: 01/07/2022 - 30/09/2022 

Activitat: Traducció de l'obra "Official World Record" de David Ventura a l'hindi 

Traductor: Prajwal Prajwal 

Import sol·licitat: 4.969,00€ 

Import subvencionable: 0,00€ 

Puntuació: 0 

Import atorgat: 0,00€ 

 

La comissió proposa inadmetre la sol·licitud de subvenció presentada per Joan Adell Lavé per a la 

traducció a l’hindi de l’obra "Official World Record" de David Ventura, 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 l’objecte d’aquesta subvenció és la concessió de subvencions per a la 

traducció d'obres originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa) a les modalitats 
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següents: narrativa, poesia, teatre, novel·la gràfica i pensament (no-ficció i humanitats). 

 

No són 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 repertori, per la qual cosa 

la comissió proposa inadmetre la sol·licitud. 

 

 

L0127 U10 N-TRD 1260/22- 3  

Sol·licitant: Vova Arzumanyan (Ediciones Ghisha) 

Dates: 01/07/2022 - 05/05/2023 

Activitat: Traducció de l'obra "El intérprete y el caminante. Selección de poemas (1986-1992)” de 

Rodolfo del Hoyo a l'armeni 

Traductor: Narine Ayvazyan 

Import sol·licitat: 2.000,00€ 

Import subvencionable: 0,00€ 

Puntuació: 0 

Import atorgat: 0,00€ 

 

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

(Ediciones Ghisha) per a la traducció a l’armeni de l’obra "El intérprete y el caminante. Selección de 

poemas (1986-1992)”, de Rodolfo del Hoyo, 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 l’objecte d’aquesta subvenció és la concessió de subvencions per a la 

traducció d'obres originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa) a les modalitats 

següents: narrativa, poesia, teatre, novel·la gràfica i pensament (no-ficció i humanitats).  

 

L’obra per a la qual es demana la subvenció es traduirà des de la versió en llengua castellana, tal i 

com s’indica al contracte de traducció, per la qual cosa la comissió proposa inadmetre la sol·licitud. 
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ANNEX II 

 

 

L0127 U10 N-TRD 1250/22- 3  

Sol·licitant: Hart Publishing (Založba Hart) 

Dates: 01/07/2022 - 30/08/2023 

Activitat: Traducció de l'obra "Carlota Pastanaga: Els fantasmes de Cala Blaua" de Jordi Fenosa a 

l'eslovè 

Traductor: Marjeta Prelesnik Drozg 

Import sol·licitat: 2.940,00€ 

Import subvencionable: 0,00€ 

Puntuació: 0 

Import atorgat: 0,00€ 

 

En data 2 de novembre de 2022, dins del termini de presentació de sol·licituds, l’editorial Hart 

Publishing (Založba Hart) presenta una sol·licitud de subvenció per a la traducció a l'eslovè de l’obra 

"Carlota Pastanaga: Els fantasmes de Cala Blaua" de Jordi Fenosa. 

 

En data 4 de novembre de 2022, l'Institut Ramon Llull mitjançant una notificació electrònica, efectua 

un requeriment al sol·licitant en què se li reclama que aporti la documentació que li manca (el 

contracte de cessió de drets i el contracte d’encàrrec de traducció, amb el traductor, signats per les 

dues parts). El sol·licitant és notificat el 4 de novembre de 2022. En data 15 de novembre de 2022 

rebutja la notificació i, en el termini establert, no presenta la documentació requerida. 

 

La base 11.2 de les bases que regeixen aquesta convocatòria 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 el sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud. 

 

 

L0127 U10 N-TRD 1251/22- 3  

Sol·licitant: Hart Publishing (Založba Hart) 

Dates: 01/07/2022 - 30/08/2023 

Activitat: Traducció de l'obra "Carlota Pastanaga 2: Els Mastegaplàstics" de Jordi Fenosa a l'eslovè 

Traductor: Marjeta Prelesnik Drozg 

Import sol·licitat: 2.940,00 €  

Import subvencionable: 0,00€ 

Puntuació: 0 

Import atorgat: 0,00€ 

 

En data 3 de novembre de 2022, dins del termini de presentació de sol·licituds, l’editorial Hart 

Publishing (Založba Hart) presenta una sol·licitud de subvenció per a la traducció a l'eslovè de l’obra 

"Carlota Pastanaga 2: Els Mastegaplàstics" de Jordi Fenosa. 

 

En data 4 de novembre de 2022, l'Institut Ramon Llull mitjançant una notificació electrònica efectua 
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un requeriment al sol·licitant en què se li reclama que aporti la documentació que li manca (el 

contracte de cessió de drets i el contracte d’encàrrec de traducció, amb el traductor, signats per les 

dues parts). El sol·licitant és notificat el 4 de novembre de 2022. En data 15 de novembre de 2022 

rebutja la notificació i, en el termini establert, no presenta la documentació requerida. 

 

La base 11.2 de les bases que regeixen aquesta convocatòria 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 el sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud. 

 

 

L0127 U10 N-TRD 1252/22- 3  

Sol·licitant: Hart Publishing (Založba Hart) 

Dates: 01/07/2022 - 30/08/2023 

Activitat: Traducció de l'obra "Carlota Pastanaga 3: Els talps compostaires" de Jordi Fenosa a l'eslovè 

Traductor: Marjeta Prelesnik Drozg 

Import sol·licitat: 2.940,00€ 

Import subvencionable: 0,00€ 

Puntuació: 0 

Import atorgat: 0,00€ 

 

En data 3 de novembre de 2022, dins del termini de presentació de sol·licituds, l’editorial Hart 

Publishing (Založba Hart) presenta una sol·licitud de subvenció per a la traducció a l'eslovè de l’obra 

"Carlota Pastanaga 3: Els talps compostaires" de Jordi Fenosa. 

 

En data 4 de novembre de 2022, l'Institut Ramon Llull mitjançant una notificació electrònica efectua 

un requeriment al sol·licitant en què se li reclama que aporti la documentació que li manca (el 

contracte de cessió de drets i el contracte d’encàrrec de traducció, amb el traductor, signats per les 

dues parts). El sol·licitant és notificat el 4 de novembre de 2022. En data 15 de novembre de 2022 

rebutja la notificació i, en el termini establert, no presenta la documentació requerida. 

 

La base 11.2 de les bases que regeixen aquesta convocatòria 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 el sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud. 
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