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ALTRES SUBJECTES EMISSORS
INSTITUT RAMON LLULL
RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2022, per la qual es modifica la dotació pressupostària de la primera
convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat per
portar a terme activitats en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura (ref. BDNS 609814).
FETS

1. 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.

2. Per Acord del Consell de Direcció de l'Institut Ramon Llull de data 19 de gener de 2022 s'aproven les
modificacions de les bases que han de regir la concessió de subvencions a la mobilitat per a portar a terme
activitats en l`àmbit de les arts visuals, el disseny i l'arquitectura.

3. Per resolució de data 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 pels qual es modifiquen les bases que han de regir
la concessió de subvencions a la mobilitat per a portar a terme activitats en l`àmbit de les arts visuals, el
disseny i l'arquitectura.

4. Per resolució del director de l'Institut Ramon Llull, de data 8 de febrer de 2022 (DOGC núm. 8606, de 15 de
febrer de 2022) 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 (ref. BDNS 609814).

5. El punt segon d'aquesta resolució de convocatòria estableix que la dotació màxima de la convocatòria és de
25.000,00 euros amb càrrec al pressupost de l'Institut Ramon Llull per a l'any 2022, d'acord amb les partides
pressupostàries, que disposen de crèdit adequat i suficient, següents:

D/004/041/ 470.000180 Creació - Arts Visuals, Disseny i Arquitectura - A empreses privades

20.000,00
€

D/004/041/ 482.000180 Creació - Arts Visuals, Disseny i Arquitectura - A altres institucions sense fi de
lucre i a altres ens corporatius

5.000,00
€

A més a més, estableix que la dotació màxima es pot ampliar en funció de les sol·licituds rebudes i de la
disponibilitat pressupostària.

6. La directora de l'Àrea de Creació de l'Institut Ramon Llull, atès el nombre de sol·licituds presentades, emet
un informe en data 21 d'abril de 2022 en el qual manifesta la necessitat de modificar la dotació màxima
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prevista per a aquesta convocatòria en el sentit d'incrementar-la en VINT-I-CINC MIL EUROS (25.000,00 €),
mitjançant la modificació d'una de les partides pressupostàries inicialment previstes, en el sentit següent:
- Incrementar la partida pressupostària D/004/045/ 470.000180 CREACIÓ - ARTS VISUALS, DISSENY I
ARQUITECTURA - A empreses privades, amb un import inicial previst de 20.000,00 euros, en 25.000,00 euros,
mitjançant una proposta de despesa complementària a la partida pressupostària esmentada.

7. Fent ús de les competències que em són conferides en matèria d'atorgament de subvencions per l'article
13.2.e) dels Estatuts de l'Institut Ramon Llull.

RESOLC

Modificar la dotació pressupostària 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, que queda fixada en CINQUANTA MIL EUROS (50.000,00 €) amb càrrec al
pressupost de l'Institut Ramon Llull per a l'any 2022, d'acord amb les partides pressupostàries, que disposen
de crèdit adequat i suficient, següents:

D/004/041/ 470.000180 Creació - Arts Visuals, Disseny i Arquitectura - A empreses privades

45.000,00
€

D/004/041/ 482.000180 Creació - Arts Visuals, Disseny i Arquitectura - A altres institucions sense fi de
lucre i a altres ens corporatius

5.000,00
€

La dotació màxima es pot ampliar en funció de les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat pressupostària.

Barcelona, 25 d'abril de 2022

Pere Almeda i Samaranch
Director

(22.117.205)
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