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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 

MOBILITAT D’ARTISTES PER A ACTUACIONS PROGRAMADES A L’EXTERIOR EN L’ÀMBIT DE LES 

ARTS ESCÈNIQUES I LA MÚSICA DE DATA 16 DE JULIOL DE 2015. 

Ref.  02/ L0164 U10 N-TEA_214_15_1_MODIF_RES_CONV 

 

Fets 

 

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

16.3.15) i la seva modificació de data 19 de maig de 2015 (DOGC núm. 6886, de 5 de juny de 2015) s’obre 

la convocatòria, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, per a la concessió de 

subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la mobilitat d’artistes per a actuacions programades a l’exterior en 

l’àmbit de les arts escèniques i la música.   

 

2. En data 9 d’abril de 2015, el senyor Miquel Gallardo de la Torre presenta a l’Institut Ramon LLull una 

sol·licitud de subvenció en el marc d’aquesta convocatòria.  

 

3. En data 3 de juny de 2015 es reuneix la comissió de valoració per a l’estudi i proposta de les sol·licituds 

presentades. 

 

4. En data 23 de juny 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 26 de juny 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 L0164 U10 N-TEA 214/15-1 es resol de la manera següent: 

 

L0164 U10 N-TEA 214/15-1  

Beneficiari: Miquel Gallardo de la Torre 

Artista: Companyia Pelmànec  

Dates: 14/04/2015 a 21/05/2015 

(...) 

 

6. En data 16 de juliol de 2015, l’òrgan instructor formula la proposta de resolució definitiva de concessió de 

les subvencions. 

 

L’expedient L0164 U10 N-TEA 214/15-1 es resol de la manera següent: 

 

L0164 U10 N-TEA 214/15-1  

Beneficiari: Miquel Gallardo de la Torre 

Artista: Companyia Pelmànec  

Dates: 14/04/2015 a 21/05/2015 

(...) 
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7. En data 16 de juliol  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 mobilitat d’artistes per a actuacions 

programades a l’exterior en l’àmbit de les arts escèniques i la música.   

 

L’expedient L0164 U10 N-TEA 214/15-1 es resol de la manera següent: 

 

L0164 U10 N-TEA 214/15-1  

Beneficiari: Miquel Gallardo de la Torre 

Artista: Companyia Pelmànec  

Dates: 14/04/2015 a 21/05/2015 

(...) 

 

8. En data 16 de juliol 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 16 de 

juliol de 2015, per la qual es resol la convocatòria per a la concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull 

per a la mobilitat d’artistes per a actuacions programades a l’exterior en l’àmbit de les arts escèniques i la 

música.   

 

9. En data 6 d’octubre de 2015, el cap de l’Àrea de Creació emet un informe en el qual exposa que s’ha 

detectat una errada en la data de finalització de l’activitat subvencionada. Per un error en la introducció de 

les dades de l’activitat que constaven a la sol·licitud, a la base de dades de gestió de l’Institut Ramon Llull a 

partir de la qual es genera la resolució, es fa constar que la data de finalització de l’activitat és 21 de maig de 

2015 i no 19 de novembre de 2015. El cap de l’Àrea de Creació proposa esmenar la resolució del director de 

l’Institut Ramon Llull de data 16 de juliol de 2015 en el sentit de fer constar que la data de finalització de 

l’activitat és 19 de novembre de 2015 i no 21 de maig de 2015, tal i com consta a la sol·licitud de subvenció.  

 

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. 

 

RESOLUCIÓ  

Per tant, resolc,  

 

Modificar la resolució del director de l’Institut Ramon Llull, de data 16 de juliol de 2015, per la qual es resol la 

convocatòria per a la concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la mobilitat d’artistes per a 

actuacions programades a l’exterior en l’àmbit de les arts escèniques i la música, en el sentit següent:  

 

On deia: 

 

L0164 U10 N-TEA 214/15-1  

Beneficiari: Miquel Gallardo de la Torre 
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Artista: Companyia Pelmànec  

Dates: 14/04/2015 a 21/05/2015 

(...) 

 

Ha de dir:  

 

L0164 U10 N-TEA 214/15-1  

Beneficiari: Miquel Gallardo de la Torre 

Artista: Companyia Pelmànec  

Dates: 14/04/2015 a 19/11/2015 

(...) 

 

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, 28 d’octubre de 2015 

 

El director de l’Institut Ramon Llull 

 

 

 

 

Àlex Susanna i Nadal 


	Barcelona, 28 d’octubre de 2015



