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RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES MODIFIQUEN LES RESOLUCIONS DE 13 DE JULIOL DE 2015 I DE 9 

DE NOVEMBRE DE 2015 DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS, EN 

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A LA PUBLICACIÓ A L’ESTRANGER D’OBRES 

IL·LUSTRADES DE LITERATURA INFANTIL I JUVENIL PER A L'ANY 2015. 

                                                                                                                     Ref. 02/ L0125 U10 N- LIJ 1T 2015 

 Ref. 02/ L0125 U10 N- LIJ 2T 2015 

 

Antecedents 

 

 

1. Per resolucions del director de l'Institut Ramon Llull, de dates 13 de juliol de 2015 i 9 de novembre de 

2015 es resolen el primer i segon termini respectivament de la convocatòria per a la concessió de les 

subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de 

literatura infantil i juvenil per a l’any 2015. 

 

2. La base 1.2 de les bases que regeixen la convocatòria estableix que aquestes subvencions tenen la 

consideració d’ajuts de minimis regulats pel Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre 

de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts 

de minimis (DOUE L352, de 24.12.2013). 

 

3. La base 13.2 de les bases que regeixen la convocatòria estableix que a la resolució constarà de manera 

expressa el caràcter de minimis de la subvenció. 

 

4. Per error, no es va fer constar el caràcter de minimis a les resolucions de dates 10 de juliol de 2015 i 9 de 

novembre de 2015 per les quals es resolen el primer i segon termini de la convocatòria per a la concessió de 

les subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades 

de literatura infantil i juvenil per a l’any 2015. 

 

 

Fonaments de dret  

 

 

1. Les bases 1.2 i 13.2  de les bases que regeixen la convocatòria per a la concessió de les subvencions, en 

règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i 

juvenil per a l’any 2015. 

 

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

procediment administratiu el qual estableix que les administracions publiques podran rectificar, en qualsevol 

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

actes.  

 

L’article 13.2.e) dels Estatuts de l’Institut Ramon Llull faculta el director de l'Institut Ramon Llull en matèria 

d’atorgament de subvencions. 
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Resolució 

 

Per tant, resolc,  

 

Establir que les subvencions atorgades mitjançant  resolucions del director de l’Institut Ramon Llull de dates 

13 de juliol de 2015 i 9 de novembre de 2015 per les quals es resolen el primer i segon termini de la 

convocatòria per a la concessió de les subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la 

publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil per a l’any 2015, tenen la 

consideració d’ajuts de minimis, regulats pel Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre 

de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts 

de minimis (DOUE L352, de 24.12.2013). 

 

 

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, 23 de novembre de 2015 

 

El director de l'Institut Ramon Llull 

 

 

 

 

Àlex Susanna i Nadal 
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