
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ENS

INSTITUT RAMON LLULL

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2020, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions
en règim de concurrència competitiva a la traducció i/o adaptació de textos dramàtics, llibrets d’òpera,
textos de repertori coral i produccions escèniques (ref. BDNS 506361).

El Consorci de l'Institut Ramon Llull (en endavant, l'Institut Ramon Llull) té com a finalitat la projecció i difusió
exterior de la llengua i la cultura catalanes en totes les seves expressions. Per al compliment dels seus
objectius, l'Institut Ramon Llull donarà suport a les polítiques de relacions exteriors en l'àmbit cultural de les
institucions consorciades.

A principis de març del 2020, ha estat reconeguda com a pandèmia global la malaltia per coronavirus (COVID-
19), que ha derivat en la declaració de l'estat d'alarma, del passat 14 de març de 2020, per a la gestió de la
situació de crisi sanitària que ha provocat. Aquesta pandèmia està afectant la nostra economia i, molt
especialment, el sector cultural, que s'ha vist obligat a aturar tota la seva activitat. El Govern està adreçant els
seus esforços a impedir, en la mesura del possible, danys irreparables al teixit laboral, empresarial,
institucional i creatiu que configuren el món de la cultura, contribuint a establir les bases i els mecanismes per
una recuperació ràpida i positiva, degut a la reducció dràstica i involuntària de l'activitat cultural.

Atès que el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, estableix en les seves disposicions addicionals tercera i
quarta la suspensió dels termes i dels terminis per a la tramitació dels procediments administratius, així com la
dels terminis relatius a la prescripció i a la caducitat. Atès que no obstant l'anterior, també s'estableix que es
podrà continuar amb la tramitació de l'expedient quan es consideri indispensable per a la protecció de l'interès
general i prèvia resolució expressa i motivada de l'òrgan competent (disposició addicional 3a, apartat 4, segons
la modificació feta mitjançant el RD 465/2020).

Atès que s'ha publicat el Decret llei 8/2020, de 24 de març de 2020, en virtut del qual s'estableixen també,
mesures de flexibilització en matèria de subvencions i si escau, d'ajuts, per tal de pal·liar els efectes de la
situació de crisi generada pel COVID-19 o les mesures preses per combatre'l.

Atès que en data 25 de març de 2020, la Intervenció General ha emès la nota Criteris 01/2020, Criteris a
seguir en els procediments de subvencions i ajuts en aplicació del Reial Decret 463/2020 que declara l'estat
d'alarma pel COVID-19, en què en l'apartat 3 s'estableix que es podran aprovar i publicar convocatòries de
subvencions o ajuts quan sigui necessari per evitar greus perjudicis als drets i interessos de les persones
interessades o sigui indispensable per a la protecció de l'interès general.

Atès que l'informe emès pel director de l'Àrea de Creació de l'Institut Ramon Llull de 15 de maig de 2020
exposa que la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19  està afectant greument els sectors de les arts
escèniques i la música per la manca d'activitat i ingressos a causa de la cancel·lació de programacions, i està
generant una gran incertesa en relació amb l'activitat internacional que es pugui realitzar a curt i mig termini,
ja que la crisi sanitària es troba en fases molt diverses en els diferents països; atès que una de les
conseqüències principals d'aquesta situació és la manca de liquiditat del sector, i atès que la situació d'estat
d'alarma no ha comportat una aturada ni en l'escriptura dels textos originals ni en la seva traducció i/o
adaptació, l'Institut Ramon Llull veu necessària la publicació d'aquesta convocatòria per pal·liar els efectes
econòmics negatius que se'n derivin i possibilitar que autors, artistes i companyies del sector de les arts
escèniques i la música puguin continuar amb la traducció i/o adaptació a altres llengües de textos i
produccions escèniques i operístiques en català amb l'objectiu de realitzar la seva difusió a l'exterior.

Pels motius exposats, el Consell de Direcció de l'Institut Ramon Llull ha adoptat l'acord de data 15 de maig de
2020 pel qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a la
traducció i/o adaptació de textos dramàtics, llibrets d'òpera, textos de repertori coral i produccions escèniques.

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat
mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8139 - 22.5.20201/3 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20139053-2020



Reglament de la Llei esmentada;

Fent ús de les competències que em són atribuïdes per l'article 13.2 e) dels Estatuts de l'Institut,

 

Resolc:

 

1. Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a la traducció
i/o adaptació de textos dramàtics, llibrets d'òpera, textos de repertori coral i produccions escèniques que es
dugui a terme durant l'any 2020.

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les bases aprovades per Acord del Consell
de Direcció de data 15 de maig de 2020 publicades en el DOGC núm. 8139, de data 22 de maig de 2020 i per
la normativa general de subvencions.

 

2. Establir que la dotació màxima de la convocatòria és de 30.000,00 euros amb càrrec a la partida
pressupostària 004-043-404380 Creació - Subvencions Textos Escènics del pressupost de l'Institut Ramon Llull
per a l'any 2020. La dotació màxima es pot ampliar en funció de les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat
pressupostària.

 

3. Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui des del dia 29 de
juny fins al 14 de setembre de 2020, ambdós inclosos.

 

4. L'òrgan instructor és la persona titular de la gerència de l'Institut Ramon Llull i l'òrgan resolutori és la
persona titular de la direcció de l'Institut Ramon Llull.

 

5. Nomenar la comissió de valoració següent, per tal d'analitzar i avaluar les sol·licituds presentades:

 

Presidència: la persona titular de la direcció de l'Àrea de Creació de l'Institut Ramon Llull

Vocalia: dues persones en qualitat d'expertes externes a l'Institut Ramon Llull

dues persones representants de l'Àrea de Creació de l'Institut Ramon Llull

Secretaria: una persona representant de Gerència

 

6. La proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions, la resolució sobre la inadmissió o el
desistiment de les sol·licituds i la resolució definitiva de la convocatòria es notifica a les persones interessades
mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Institut Ramon Llull i al tauler d'anuncis de la seu de
Barcelona (Avinguda Diagonal, 373, 08008 Barcelona). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i
té els mateixos efectes.

En la publicació de la resolució ha de constar que aquesta no exhaureix la via administrativa i que es pot
interposar recurs d'alçada davant de la persona titular de la direcció de l'Institut Ramon Llull contra les
resolucions d'inadmissió o desistiment de les sol·licituds i recurs d'alçada davant del president o la presidenta
del Consell de Direcció de l'Institut Ramon Llull contra la resolució definitiva de la convocatòria.

Transcorregut el termini màxim de sis mesos sense que s'hagi dictat i publicat la resolució definitiva de la
convocatòria, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci
administratiu.

 

Recursos procedents
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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 el President o la Presidenta del Consell de Direcció del Institut Ramon Llull, en el termini
d'un mes a comptar, d'acord amb la disposició addicional tercera, apartat 1, del Reial decret 463/2020, de 14
de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19, des que perdi vigència el Reial decret esmentat i les seves pròrrogues.

 

Barcelona, 18 de maig de 2020

 

Iolanda Batallé Prats

Directora

 

(20.139.053)
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