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RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES MODIFICA LA RESOLUCIÓ DE DATA 6 DE NOVEMBRE DE 2015 PER 

LA QUAL ES RESOL EL SEGON TERMINI DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE 

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

D’ACTIVITATS DE PROMOCIÓ I DIFUSIÓ EXTERIOR D’OBRES IL•LUSTRADES DE LITERATURA 

INFANTIL I JUVENIL PER A L’ANY 2015. 

02/ L0126 U10 N- 702/15-2 Stichting Kinderboekenmarkt 

 

 

Antecedents 

 

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

març de 2015) i la seva modificació de data 10 d’abril de 2015 (DOGC núm. 6856, de 22 d’abril de 2015) i de 

data 3 de juny de 2015 (DOGC núm. 6893, de 16 de juny de 2015) s'obre la convocatòria per a la concessió 

de les subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d’activitats de promoció i difusió 

exterior d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil per a l’any 2015. 

 

2. En data 18 de setembre de 2015, Stichting Kinderboekenmarkt presenta una sol·licitud de subvenció a 

l’Institut Ramon Llull per tal de fer possible la participació de l'I·lustrador Roger Olmos a la Feria 

Internacional Kinderboekenmarkt dels Països Baixos. 

 

3. La proposta de resolució provisional de concessió de subvencions per a la realització d'activitats de 

promoció i difusió exterior d'obres il.lustrades de literatura infantil i juvenil per a l'any 2015 emesa per l’òrgan 

instructor de l’Institut Ramon Llull en data 9 d’octubre de 2015, es notifica en data 21 d’octubre de 2015 

mitjançant la seva publicació al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull 

(https://oficinavirtual.llull.cat/ov). En aquesta resolució provisional es proposa atorgar a Stichting 

Kinderboekenmarkt una subvenció per un import de 1.400,00 €. 

 

4. En data 2 de novembre de 2015, Stichting Kinderboekenmarkt presenta a l’Institut Ramon Llull la 

documentació justificativa de la subvenció atorgada d’acord amb el que s’estableix a les bases de la 

convocatòria.  

 

5. Per resolució del director de l'Institut Ramon Llull, de data 6 de novembre de 2015, s'atorga la següent 

subvenció a Stichting Kinderboekenmarkt de La Haia (Països Baixos): 

 

L0126 U10 N-PLIJ 702/15-2  

Beneficiari: Stichting Kinderboekenmarkt.   

Dates: de 23 de març al 18 de setembre de 2015 

Activitat: participació de l'Il·lustrador Roger Olmos a la Feria Internacional Kinderboekenmarkt dels 

Països Baixos 

Import sol·licitat: 1.400,00 € 

Import subvencionable: 1.400,00 € 

Puntuació atorgada : 47 

Import atorgat: 1.400,00 € 
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La comissió valora molt positivament la trajectòria de l'entitat sol·licitant que ha convidat diverses 

vegades escriptors i il·lustradors catalans i que en aquesta edició presenta els il·lustradors Roger Olmos 

i Ignasi Blanch, tot i que sol·licita la subvenció únicament per a la participació del primer. Es valora 

també positivament l'interès cultural de les activitats, ja que es mostra l'obra de Roger Olmos des de 

diversos punts de vista, incloent-hi xerrades i una exposició de les seves obres, i el grau de co-

finançament de l'activitat, ja que es demana ajut únicament per a la participació de Roger Olmos. La 

dimensió internacional de l'activitat mereix també una valoració positiva atesa la centralitat d'aquest 

festival en l'àmbit europeu, la qual cosa repercuteix favorablement en la capacitat de difusió de 

l’esdeveniment.  

La comissió proposa destinar la subvenció al finançament de les despeses derivades dels honoraris de 

Roger Olmos. 

 

6. En data 2 de desembre de 2015, el director de l’Àrea de Literatura i Pensament emet un informe en el 

qual exposa que la motivació que consta a la resolució d’atorgament de data 6 de novembre de 2015 és 

incomplerta.  

 

En la sol·licitud presentada per Stichting Kinderboekenmarkt en data 18 de setembre de 2015, hi consten 

com a despeses subvencionables el desplaçament, l’allotjament i els honoraris de Roger Olmos i la part de 

les despeses derivades de la realització del material gràfic editat en motiu de la seva participació. A l’hora 

d’avaluar l’import subvencionable, la comissió té en compte tots aquests conceptes que sumen un total de 

MIL QUATRE-CENTS EUROS (1.400,00 €).  

 

Malgrat això, en la motivació que consta a la resolució d’atorgament de data 6 de novembre de 2015, per 

error només hi consta que el concepte que se subvenciona són els honoraris de Roger Olmos. 

 

Per aquest motiu, el director de l'Àrea de Literatura i Pensament proposa que es modifiqui la resoluicó de 

data 6 de novembre de 2015 i s'acceptin els justificants de la subvenció que Stichting Kinderboekenmarkt ha 

presentat a l'Institut Ramon Llull i que corresponen als conceptes de desplaçament, allotjament i honoraris 

de Roger Olmos i part de les despeses derivades de la relaització del material gràfic editat en motiu de la 

seva participació a la Fira Internacional Kinderboekenmarkt dels Països Baixos 

 

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 de data 6 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 concessió de les subvencions en règim de concurrència 

competitiva per a la realització d’activitats de promoció i difusió exterior d’obres il·lustrades de literatura 

infantil i juvenil per a l’any 2015, en el sentit següent:  

 

On deia: 

 

L0126 U10 N-PLIJ 702/15-2  

Beneficiari: Stichting Kinderboekenmarkt.   

Dates: de 23 de març al 18 de setembre de 2015 

Activitat: participació de l'Il·lustrador Roger Olmos a la Feria Internacional Kinderboekenmarkt dels 

Països Baixos 

Import sol·licitat: 1.400,00 € 

Import subvencionable: 1.400,00 € 

Puntuació atorgada : 47 

Import atorgat: 1.400,00 € 

 

La comissió valora molt positivament la trajectòria de l'entitat sol·licitant que ha convidat diverses 

vegades escriptors i il·lustradors catalans i que en aquesta edició presenta els il·lustradors Roger Olmos 

i Ignasi Blanch, tot i que sol·licita la subvenció únicament per a la participació del primer. (...)  

La comissió proposa destinar la subvenció al finançament de les despeses derivades dels honoraris de 

Roger Olmos. 

 

Ha de dir:  

 

L0126 U10 N-PLIJ 702/15-2  

Beneficiari: Stichting Kinderboekenmarkt.   

Dates: de 23 de març al 18 de setembre de 2015 

Activitat: participació de l'Il·lustrador Roger Olmos a la Feria Internacional Kinderboekenmarkt dels 

Països Baixos 

Import sol·licitat: 1.400,00 € 

Import subvencionable: 1.400,00 € 

Puntuació atorgada : 47 

Import atorgat: 1.400,00 € 

 

La comissió valora molt positivament la trajectòria de l'entitat sol·licitant que ha convidat diverses 

vegades escriptors i il·lustradors catalans i que en aquesta edició presenta els il·lustradors Roger Olmos 

i Ignasi Blanch, tot i que sol·licita la subvenció únicament per a la participació del primer. (...) 

La comissió proposa destinar la subvenció al finançament de les despeses derivades del desplaçament 

Barcelona – La Haia – Barcelona, l’allotjament a La Haia i els honoraris de Roger Olmos i part de les 

despeses del material gràfic editat en motiu de la seva paticipació a la Feria Internacional 

Kinderboekenmarkt dels Països Baixos. 
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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 partir de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquesta 

resolució. 

 

 

Barcelona, 9 de desembre de 2015 

 

 

 

 

 

El director de l’Institut Ramon Llull 

 

Àlex Susanna i Nadal 

 




