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RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES MODIFICA LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA 

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

PROMOCIÓ EXTERIOR DE LES ARTS VISUALS DE DATA 30 DE NOVEMBRE DE 2015. 

Ref. 02/ L0170 U10 N-ART 604/15_2_MODIF_RES_CONV 

 

ANTECEDENTS 

 

1. Per resolució del director de l’Institut Ramon Llull de data 9 de març de 2015 (DOGC número 6831, de 16 

de març de 2015) i la seva modificació de data 19 de maig de 2015 (DOGC núm. 6886, de 5 de juny de 

2015) s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva i 

convocatòria oberta, per a la promoció exterior de les arts visuals per a l’any 2015. 

 

2. En data 31 de juliol de 2015, la senyora Francesca Llopis Planas presenta a l’Institut Ramon Llull una 

sol·licitud de subvenció per tal de fer possible la vídeo instal·lació "Apunts per un iceberg" i el llibre 

instal·lació "Llibre flotant" a Osaka  (Japó). 

 

3. En data 15 d’octubre de 2015 es reuneix la comissió de valoració per a l’estudi i proposta de les 

sol·licituds presentades. 

 

4. En data 2 de novembre de 2015, l’òrgan instructor formula la proposta de resolució provisional de 

concessió de les subvencions, d’acord amb la proposta de la comissió de valoració. 

 

5. En data 6 de novembre de 2015 es publica al Tauler electrònic de l’Institut Ramon Llull i al tauler 

d’anuncis de la seu de l’Institut Ramon Llull de Barcelona, la proposta de resolució provisional de concessió 

de les subvencions. 

 

L’expedient L0170 U10 N-ART 604/15-2 es resol de la manera següent: 

 

L0170 U10 N-ART 604/15-2  

Beneficiari: Francesca Llopis Planas 

Artista: Francesca Llopis Planas  

Dates: 10/10/2015  

Activitat: vídeo instal·lacio "Apunts per un iceberg" i llibre instal•lació "Llibre flotant". Osaka  (Japó) 

Import sol·licitat: 1.000,00 € 

Import subvencionable: 1.000,00 € 

Import atorgat: 655,00 € 

 

6. En data 27 de novembre de 2015, l’òrgan instructor formula la proposta de resolució definitiva de 

concessió de les subvencions. 

 

L’expedient L0170 U10 N-ART 604/15-2 es resol de la manera següent: 

 

L0170 U10 N-ART 604/15-2  

Beneficiari: Francesca Llopis Planas 

Artista: Francesca Llopis Planas  

Dates: 10/10/2015  

Activitat: vídeo instal·lacio "Apunts per un iceberg" i llibre instal•lació "Llibre flotant". Osaka  (Japó) 



institut ramon llull  barcelona 08008/ diagonal 373 / tel. (+34) 934 67 80 00 / fax (+34) 934 67 80 06 / irl@llull.cat / www.llull.cat 

 

 

 

 2 

 

 

Import sol·licitat: 1.000,00 € 

Import subvencionable: 1.000,00 € 

Import atorgat: 655,00 € 

 

7. En data 30 de novembre de 2015, per resolució del director de l’Institut Ramon Llull, es resol la 

convocatòria per a la concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la promoció exterior de les 

arts visuals corresponent al segon termini de 2015. 
 

L’expedient L0170 U10 N-ART 604/15-2 es resol de la manera següent: 

 

L0170 U10 N-ART 604/15-2  

Beneficiari: Francesca Llopis Planas 

Artista: Francesca Llopis Planas  

Dates: 10/10/2015  

Activitat: vídeo instal·lacio "Apunts per un iceberg" i llibre instal•lació "Llibre flotant". Osaka  (Japó) 

Import sol·licitat: 1.000,00 € 

Import subvencionable: 1.000,00 € 

Import atorgat: 655,00 € 

 

8. En data 1 de desembre de 2015 es publica al Tauler electrònic de l’Institut Ramon Llull i al tauler 

d’anuncis de la seu de l’Institut Ramon Llull de Barcelona, la resolució del director de l’Institut Ramon Llull, 

de data 30 de novembre de 2015, per la qual es resol la convocatòria per a la concessió de subvencions de 

l’Institut Ramon Llull per a la promoció exterior de les arts visuals corresponent al segon termini de 2015. 
 

9. En data 20 d’abril de 2016, el cap de l’Àrea de Creació emet un informe en el qual exposa que s’ha 

detectat una errada en la introducció de les dades relatives a la sol·licitud presentada a l’aplicatiu de gestió 

de tràmits de l’Institut Ramon Llull, instrument  a partir del qual es generen els actes administratius.  

 

Per un error s’introdueix un import de 1.000,00 € com a import subvencionable (com consta al formulari de 

sol·licitud) en comptes de 633,55 €, (com consta en el pressupost adjunt a la sol·licitud) que és l’import 

subvencionable correcte.  

 

El cap de l’Àrea de Creació exposa que, atès que la comissió de valoració va proposar atorgar un 65,5% de 

l’Import subvencionable, l’import final atorgat hauria d’haver estat de 415,00 euros i per tot això, proposa 

esmenar la resolució del director de l’Institut Ramon Llull de data 30 de novembre de 2015 en el sentit de fer 

constar que l’import subvencionable és de 633,55 € i no 1.000,00 €, i l’import atorgat és de 415,00 € i no de 

655,00 €. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

1. L’article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú disposa que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol 

moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus 

actes.  

 

2. L’article 13.2 e dels Estatuts de l’Institut Ramon Llull, atorga al seu director les facultats per resoldre en 

matèria de subvencions. 
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RESOLUCIÓ  

 

Per tant, resolc,  

 

Modificar la resolució del director de l’Institut Ramon Llull, de data 30 de novembre de 2015 per la qual es 

resol la convocatòria per a la concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la promoció exterior 

de les arts visuals corresponent al segon termini de 2015, en el sentit següent:  
 

On deia: 

 

L0170 U10 N-ART 604/15-2  

Beneficiari: Francesca Llopis Planas 

Artista: Francesca Llopis Planas  

Dates: 10/10/2015  

Activitat: vídeo instal·lacio "Apunts per un iceberg" i llibre instal•lació "Llibre flotant". Osaka  (Japó) 

Import sol·licitat: 1.000,00 € 

Import subvencionable: 1.000,00 € 

Import atorgat: 655,00 € 

 

Ha de dir:  

 

L0170 U10 N-ART 604/15-2  

Beneficiari: Francesca Llopis Planas 

Artista: Francesca Llopis Planas  

Dates: 10/10/2015  

Activitat: vídeo instal·lacio "Apunts per un iceberg" i llibre instal•lació "Llibre flotant". Osaka  (Japó) 

Import sol·licitat: 1.000,00 € 

Import subvencionable: 633,55 € 

Import atorgat: 415,00 € 

 

RECURSOS PROCEDENTS 

 

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, d’acord amb els articles 114 i 115 de la Llei 

30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

administratiu comú, es pot interposar, recurs d’alçada davant del President del Consell de Direcció de 

l’Institut Ramon Llull, en el termini d’un mes a comptar des de la publicació de la resolució.  

 

 

Barcelona, 9 de maig de 2016 

 

El director de l’Institut Ramon Llull 

 

 

 

 

Manuel Forcano 

 


	ANTECEDENTS
	Barcelona, 9 de maig de 2016



