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CORRECCIÓ D’ERRADES A LA RESOLUCIÓ DE DATA 6 DE SETEMBRE DE 2016 PER LA QUAL ES 

RESOL EL DESISTIMENT D’UNA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ CORRESPONENT A LA 

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 

COMPETITIVA I CONVOCATÒRIA OBERTA, PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE PROMOCIÓ I 

DIFUSIÓ EXTERIOR DE LA LITERATURA CATALANA I DE PENSAMENT I DE LA LITERATURA 

INFANTIL I JUVENIL DURANT L'ANY 2016. 

Ref.  02/ L0124 U10 N-PROMO 1C_2T_2016 DESIST_POST_PROP_RES_PROV_CORR_ERRADES 

 

Havent observat una errada al text de la resolució de data 6 de setembre de 2016 per la qual es resol el 

desistiment d’una sol·licitud de subvenció corresponent a la convocatòria per a la concessió de subvencions, 

en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, per a la realització d'activitats de promoció i 

difusió exterior de la literatura catalana i de pensament i de la literatura infantil i juvenil durant l'any 2016, 

se’n detalla la correcció oportuna: 

 

A l’annex de la resolució, on diu:  

 

En data 22 de juliol de 2016, una vegada finalitzat el termini de presentació de la documentació requerida 

per resolució de l’òrgan instructor de l’Institut Ramon Llull de data 8 de juliol de 2016, el sol·licitant no la 

presenta. Per aquest motiu, l’òrgan instructor declara el desistiment de la sol·licitud presentada.  

 

Ha de dir:  

 

En data 22 de juliol de 2016, finalitza el termini de presentació de la documentació requerida per resolució 

de l’òrgan instructor de l’Institut Ramon Llull de data 8 de juliol de 2016. En data 8 d’agost de 2016, el 

sol·licitant presenta la documentació. Atès que la documentació requerida ha estat presentada fora del 

termini establert, l’òrgan instructor declara el desistiment de la sol·licitud presentada.  

 

 

Barcelona, 16 de setembre de 2016 

 

L’instructor 

 

 

 

 

Josep Marcé i Calderer 

 

Gerent de l’Institut Ramon Llull 

 

 




