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CORRECCIÓ D’ERRADES A LA RESOLUCIÓ DE DATA 16 DE JUNY DE 2016 PER LA QUAL ES 

RESOL LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS DE 

L’INSTITUT RAMON LLULL PER A LA PUBLICACIÓ A L’ESTRANGER D’OBRES IL·LUSTRADES DE 

LITERATURA INFANTIL I JUVENIL CORRESPONENTS A LA PRIMERA CONVOCATÒRIA DE L'ANY 

2016.  

02/ L0125 U10 N-L0125U10 N-105/16-1C COR. ERR. 

 
Havent observat errades al text de la resolució de data 16 de juny de 2016 per la qual es resol la proposta 

de resolució provisional de concessió de les subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la publicació a 

l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil corresponents a la primera convocatòria de l'any 

2016, publicada al Tauler electrònic de l’Institut Ramon Llull i al tauler d’anuncis de la seu de Barcelona 

(Avinguda Diagonal, 373, 08008 Barcelona) en data 21 de juny de 2016, se’n detallen les oportunes 

correccions relatives al nom de l’autora de l’obra.  

 

A la pàgina 2 de l’annex, on diu: 

 

L0125 U10 N-LIJ 105/16-1  

Sol·licitant: L'atelier du poisson soluble.  

Dates: 10/10/2016 

Activitat: Il·lustració a càrrec de Daniel Torrent de la publicació al francès de l'obra La vieille bique et les 

sept loustics, de Daniel Torrent 

Il·lustrador: Daniel Torrent 

Import sol·licitat: 1.500,00 € 

Import subvencionable·: 1.500,00 € 

Puntuació proposada: 35 

Import proposat: 1.419,00 € 

 

La comissió valora molt positivament aquesta sol·licitud presentada per l’editorial L'atelier du poisson 

soluble per a la publicació en francès de l'obra La vieille bique et les sept loustics, escrita per Daniel 

Torrent i il·lustrada per ell mateix. La comissió valora positivament el conjunt de la proposta i la qualitat 

de l’obra, així com el fet que es tracti d’un encàrrec directe de l’editorial francesa a l’il·lustrador. La 

comissió valora molt positivament la idoneïtat del catàleg de l’editorial, per la seva trajectòria i 

singularitat en el mercat francès de llibre infantil. Un altre dels aspectes que la comissió ha valorat 

favorablement és la sòlida trajectòria de l’il·lustrador en diversos vessants (formació, publicacions, 

exposicions i participació a festivals), així com la seva creixent presència internacional. 

 

D’acord amb el que estableix la base 11.3, de les bases que regeixen aquesta convocatòria, el 

sol·licitant ha de presentar dins el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació 

d’aquesta proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, la documentació requerida 

següent, detallada a la base 11.5:   

 

- Fotocòpia de la documentació que acrediti la personalitat jurídica del sol·licitant. En el cas de 

persones jurídiques, caldrà adjuntar també la documentació acreditativa de la representació amb 

què actua la persona física sol·licitant i fotocòpia del seu passaport. 
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Ha de dir:  

 

L0125 U10 N-LIJ 105/16-1  

Sol·licitant: L'atelier du poisson soluble.  

Dates: 10/10/2016 

Activitat: Il·lustració a càrrec de Daniel Torrent de la publicació al francès de l'obra La vieille bique et les 

sept loustics, de Sylvie Chausse 

Il·lustrador: Daniel Torrent 

Import sol·licitat: 1.500,00 € 

Import subvencionable·: 1.500,00 € 

Puntuació proposada: 35 

Import proposat: 1.419,00 € 

 

La comissió valora molt positivament aquesta sol·licitud presentada per l’editorial L'atelier du poisson 

soluble per a la publicació en francès de l'obra La vieille bique et les sept loustics, escrita per Sylvie 

Chausse i il·lustrada per Daniel Torrent. La comissió valora positivament el conjunt de la proposta i la 

qualitat de l’obra, així com el fet que es tracti d’un encàrrec directe de l’editorial francesa a l’il·lustrador. 

La comissió valora molt positivament la idoneïtat del catàleg de l’editorial, per la seva trajectòria i 

singularitat en el mercat francès de llibre infantil. Un altre dels aspectes que la comissió ha valorat 

favorablement és la sòlida trajectòria de l’il·lustrador en diversos vessants (formació, publicacions, 

exposicions i participació a festivals), així com la seva creixent presència internacional. 

 

D’acord amb el que estableix la base 11.3, de les bases que regeixen aquesta convocatòria, el 

sol·licitant ha de presentar dins el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació 

d’aquesta proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, la documentació requerida 

següent, detallada a la base 11.5:   

 

 - Fotocòpia de la documentació que acrediti la personalitat jurídica del sol·licitant. En el cas de 

persones jurídiques, caldrà adjuntar també la documentació acreditativa de la representació amb 

què actua la persona física sol·licitant i fotocòpia del seu passaport. 

 

 

Barcelona, 23 de juny de 2016 

 

L’òrgan instructor 

 

 

 

Josep Marcé i Calderer 
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