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RESOLUCIÓ DE LA PRIMERA 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 2021 

Ref.  02/ L0170 U10 N- RES. DEFINITIVA 

 

 

 

 

Fets  

 

1. Per resolució de la directora del Consorci de l’Institut Ramon Llull de 5 de febrer de 2021 (DOGC 

número 8340, de 12 de febrer de 2021) s’obre la primera 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 2021. (ref. BDNS 548120). 

 

2. En data 12 d’abril de 2021 es reuneix la comissió de valoració per a l’estudi i proposta de les 

sol·licituds presentades.  

 

3. En data 28 d’abril de 2021 es publica al tauler d’anuncis de la seu electrònica 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 27 de maig de 2021 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 2021. Les partides pressupostàries a 

les quals s’aplicarà aquest crèdit del pressupost del Consorci de l’Institut Ramon Llull, que disposen 

de crèdit adequat i suficient, són les següents: 

 

D/004/045/ 470.000180 Creació - Arts Visuals, Disseny i Arquitectura - A empreses privades 

D/004/045/ 481.000180 Creació - Arts Visuals, Disseny i Arquitectura - A fundacions 

D/004/045/ 482.000180 Creació - Arts Visuals, Disseny i Arquitectura - A altres institucions sense 
fi de lucre i a altres ens corporatius 
 

 

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.  
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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.  

 
4. La resolució de data 29 de gener de 2021 (DOGC núm. 8334, de 5 de febrer de 2021) per la qual  
es dona publicitat als acords del Consell de Direcció de dates 16 de desembre de 2020 i 29 de gener 
de 2021 pels quals es modifiquen les bases que han de regir la concessió de subvencions a la 
mobilitat per a portar a terme activitats fora de Catalunya en l'àmbit de les arts visuals, el disseny i 
l'arquitectura. 
 

5. La base 10 de les bases que regeixen 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 regula el procediment de concessió de les subvencions. 

 

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

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

 

7. La base 13 d’aquestes bases estableix que la persona titular de la direcció 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 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.  
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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 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 90/21- 1  

Beneficiari: Marta Pujades Ordines 

Artista: Marta Pujades Ordines 

Dates: 11/02/2021 a 12/02/2021 

Activitat: exposició "Ways of Gesturing". Murcia  (Espanya) 

Import sol·licitat: 700,31 € 

Import subvencionable: 700,31 € 

Import atorgat: 658,29 € 

 

-Trajectòria de l'artista o el comissari/ària: 2 punts 

-Premis i reconeixements obtinguts per l'artista o comissari/ària: 1 punt 

-Importància territorial: 0 punts 

-Prestigi de l'equipament, fira, mostra o biennal que acull l'activitat en el circuit professional: 3 punts 

-Interès, contingut, qualitat artística i qualitat tècnica del projecte: 4 punts 

 

Puntuació total: 10 punts 

 

 

L0170 U10 N-ART 173/21- 1  

Beneficiari: Claudia Elies Oliveras 

Artista: Claudia Elies Oliveras 

Dates: 23/06/2021 a 19/07/2021 

Activitat: exposició "Fase-Artlacuna". Londres (Regne Unit) 

Import sol·licitat: 690,00 € 

Import subvencionable: 690,00 € 

Import atorgat: 648,60 € 

 

-Trajectòria de l'artista o el comissari/ària: 2 punts 

-Premis i reconeixements obtinguts per l'artista o comissari/ària: 1 punt 

-Importància territorial: 1 punt 

-Prestigi de l'equipament, fira, mostra o biennal que acull l'activitat en el circuit professional: 2 punts 

-Interès, contingut, qualitat artística i qualitat tècnica del projecte: 4 punts 

 

Puntuació total: 10 punts 

 

 

L0170 U10 N-ART 178/21- 1  

Beneficiari: Lola Lasurt Bachs  

Artista: Lola Lasurt Bachs 

Dates: 17/04/2021 a 05/09/2022 

Activitat: exposició "Complexo Coloso". Guimaraes (Portugal) 

Import sol·licitat: 2.660,00 € 
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Import subvencionable: 2.660,00 € 

Import atorgat: 2.606,80 € 

 

-Trajectòria de l'artista o el comissari/ària: 2 punts 

-Premis i reconeixements obtinguts per l'artista o comissari/ària: 2 punts 

-Importància territorial: 1 punt 

-Prestigi de l'equipament, fira, mostra o biennal que acull l'activitat en el circuit professional: 3 punts 

-Interès, contingut, qualitat artística i qualitat tècnica del projecte: 4 punts 

 

Puntuació total: 12 punts 

 

 

L0170 U10 N-ART 179/21- 1  

Beneficiari: Blanca del Rio Perez 

Artista: Blanca del Rio Perez 

Dates: 23/06/2021 a 19/07/2021 

Activitat: exposició "Fase-Artlacuna". Londres (Regne Unit) 

Import sol·licitat: 690,00 € 

Import subvencionable: 690,00 € 

Import atorgat: 662,40 € 

 

-Trajectòria de l'artista o el comissari/ària: 2 punts 

-Premis i reconeixements obtinguts per l'artista o comissari/ària: 2 punts 

-Importància territorial: 1 punt 

-Prestigi de l'equipament, fira, mostra o biennal que acull l'activitat en el circuit professional: 2 punts 

-Interès, contingut, qualitat artística i qualitat tècnica del projecte: 4 punts 

 

Puntuació total: 11 punts 

 

 

L0170 U10 N-ART 180/21- 1  

Beneficiari: Cities Connection Project SCP  

Artista: Cities Connection Project SCP 

Dates: 06/05/2021 a 06/06/2021 

Activitat: exposició "Import Wallonie-Bruxelles / Export Barcelona _Re-activate the city". Bordeus  

(França) 

Import sol·licitat: 3.800,00 € 

Import subvencionable: 3.800,00 € 

Import atorgat: 3.724,00 € 

 

-Trajectòria de l'arquitecte: 3 punts 

-Premis i reconeixements obtinguts per l'arquitecte: 2 punts 

-Importància territorial: 1 punt 

-Prestigi de l'equipament, fira, mostra o biennal que acull l'activitat en el circuit professional: 3 punts 

-Interès, contingut, qualitat artística i qualitat tècnica del projecte: 3 punts 
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Puntuació total: 12 punts 

 

 

L0170 U10 N-ART 186/21- 1  

Beneficiari: Mercedes Pimiento Moral 

Artista: Mercedes Pimiento Moral 

Dates: 23/06/2021 a 19/07/2021 

Activitat: exposició "Fase-Artlacuna". Londres  (Regne Unit) 

Import sol·licitat: 1.590,00 € 

Import subvencionable: 1.590,00 € 

Import atorgat: 1.526,40 € 

 

-Trajectòria de l'artista o el comissari/ària: 2 punts 

-Premis i reconeixements obtinguts per l'artista o comissari/ària: 2 punts 

-Importància territorial: 1 punt 

-Prestigi de l'equipament, fira, mostra o biennal que acull l'activitat en el circuit professional: 2 punts 

-Interès, contingut, qualitat artística i qualitat tècnica del projecte: 4 punts 

 

Puntuació total: 11 punts 

 

 

L0170 U10 N-ART 192/21- 1  

Beneficiari: Lacol Societat Coop Catalana Limitada 

Artista: Lacol Societat Coop Catalana Limitada 

Dates: 22/05/2021 a 21/11/2021 

Activitat: exposició "Lacol a la Biennal de Venècia 2021". Venezia (Itàlia) 

Import sol·licitat: 1.650,00 € 

Import subvencionable: 1.650,00 € 

Import atorgat: 1.650,00 € 

 

-Trajectòria de l'arquitecte: 3 punts 

-Premis i reconeixements obtinguts per l'arquitecte: 2 punts 

-Importància territorial: 1 punt 

-Prestigi de l'equipament, fira, mostra o biennal que acull l'activitat en el circuit professional: 3 punts 

-Interès, contingut, qualitat artística i qualitat tècnica del projecte: 4 punts 

 

Puntuació total: 13 punts 

 

 

L0170 U10 N-ART 193/21- 1  

Beneficiari: Miralles Tagliabue EMBT SLP 

Artista: Miralles Tagliabue EMBT SLP 

Dates: 17/05/2021 a 19/05/2021 

Activitat: exposició "Living within a market". Venezia (Itàlia) 
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Import sol·licitat: 5.100,00 € 

Import subvencionable: 5.100,00 € 

Import atorgat: 5.100,00 € 

 

-Trajectòria de l'arquitecte: 3 punts 

-Premis i reconeixements obtinguts per l'arquitecte: 2 punts 

-Importància territorial: 1 punt 

-Prestigi de l'equipament, fira, mostra o biennal que acull l'activitat en el circuit professional: 3 punts 

-Interès, contingut, qualitat artística i qualitat tècnica del projecte: 4 punts 

 

Puntuació total: 13 punts 

 

 

L0170 U10 N-ART 194/21- 1  

Beneficiari: Miralles Tagliabue EMBT SLP  

Artista: Miralles Tagliabue EMBT SLP 

Dates: 17/05/2021 a 19/05/2021 

Activitat: exposició "Living within a market". Venezia  (Itàlia) 

Import sol·licitat: 1.100,00 € 

Import subvencionable: 1.100,00 € 

Import atorgat: 1.100,00 € 

 

-Trajectòria de l'arquitecte: 3 punts 

-Premis i reconeixements obtinguts per l'arquitecte: 2 punts 

-Importància territorial: 1 punt 

-Prestigi de l'equipament, fira, mostra o biennal que acull l'activitat en el circuit professional: 3 punts 

-Interès, contingut, qualitat artística i qualitat tècnica del projecte: 4 punts 

 

Puntuació total: 13 punts 

 

 

L0170 U10 N-ART 195/21- 1  

Beneficiari: Miralles Tagliabue EMBT SLP 

Artista: Miralles Tagliabue EMBT SLP 

Dates: 17/05/2021 a 19/05/2021 

Activitat: exposició "Living within a market". Venezia (Itàlia) 

Import sol·licitat: 1.100,00 € 

Import subvencionable: 1.100,00 € 

Import atorgat: 1.100,00 € 

 

-Trajectòria de l'arquitecte: 3 punts 

-Premis i reconeixements obtinguts per l'arquitecte: 2 punts 

-Importància territorial: 1 punt 

-Prestigi de l'equipament, fira, mostra o biennal que acull l'activitat en el circuit professional: 3 punts 

-Interès, contingut, qualitat artística i qualitat tècnica del projecte: 4 punts 
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Puntuació total: 13 punts 

 

 

L0170 U10 N-ART 196/21- 1  

Beneficiari: Drap-Art Associació  

Artista: Drap-Art Associació 

Dates: 23/05/2021 a 02/06/2021 

Activitat: exposició "Upcycling-Kunstpreis UPC". Lübz (Alemanya) 

Import sol·licitat: 700,00 € 

Import subvencionable: 350,00 € 

Import atorgat: 315,00 € 

 

-Trajectòria de l'artista o el comissari/ària: 2 punts 

-Premis i reconeixements obtinguts per l'artista o comissari/ària: 1 punt 

-Importància territorial: 1 punt 

-Prestigi de l'equipament, fira, mostra o biennal que acull l'activitat en el circuit professional: 2 punts 

-Interès, contingut, qualitat artística i qualitat tècnica del projecte: 2 punts 

 

Puntuació total: 8 punts 

 

 


