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RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES MODIFICA LA RESOLUCIÓ DE L A DIRECTORA DE L’INSTITUT  
RAMON LLULL DE DATA 26 DE JULIOL DE 2019 PER LA QUA L ES RESOL LA CONVOCATÒRIA PER 
A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS, EN RÈGIM DE CONCURRÈ NCIA NO COMPETITIVA, PER A LA 
MOBILITAT D’AUTORS (ESCRIPTORS I IL·LUSTRADORS) DE LITERATURA CATALANA I ARANESA 
FORA DEL DOMINI LINGÜÍSTIC D’AMBDUES LLENGÜES PER A  L'ANY 2019  

02/ L0123 U10 N-ESC 511/19_ ESMENA  

 
 
FETS 
 
1. Per resolució de la directora del Consorci de l'Institut Ramon Llull (en endavant, l'Institut Ramon Llull), de 
data 18 de gener de 2019 (DOGC núm. 7800 de 31 de gener de 2019) s'obre la convocatòria per a la 
concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la mobilitat d’autors (escriptors i 
il·lustradors) de literatura catalana i aranesa fora del domini lingüístic d’ambdues llengües. 
 
2. En data 26 de juny de 2019 finalitza el termini de presentació de sol·licituds en el marc d’aquesta 
convocatòria. 
 
3. Les sol·licituds presentades en el termini establert a la convocatòria de referència consten a l’expedient.  
 
4. Per resolució de la directora de l'Institut Ramon Llull de data 26 de juliol de 2019, s'atorga a la senyora 
Gemma Gorga la següent subvenció: 
 

L0123 U10 N-ESC 511/19- 1 
Beneficiari: Gemma Gorga. 
Dates: del 30 al 31 de maig de 2019 
Activitat: presentació de la traducció a l’anglès del llibre “Llibre dels minuts”, a Nova York a la llibreria 
Book Culture i a la Berl’s Poetry Shop de Nova York. 
Import sol·licitat: 1.139,96 € 
Import subvencionable: 1.139,96 € 
Import atorgat: 1.139,96 € 
 

5.- En data 2 de setembre de 2019, la directora de l’Àrea de Literatura i Pensament emet un informe en el 
qual exposa que s’ha detectat una error material en la transcripció dels imports que consten en aquest 
resolució. En data 13 de juny de 2019, la Sra. Gorga presenta una sol·licitud de subvenció per un import de 
1.139,96 €. En data 26 de juny de 2019, darrer dia del termini de presentació de sol·licituds, presenta una 
modificació d’aquesta sol·licitud. En aquesta modificació fa constar que l’import sol·licitat inicialment 
1.139,96 € és incorrecte i que l’import que sol·licita és de 569,98 €.  
Per error, a la resolució de la directora de l'Institut Ramon Llull de data 26 de juliol de 2019, hi consta que els 
imports sol·licitat, subvencionable i atorgat són de 1.139,96 € i no de 569,98 € tal i com va fer constar la Sra. 
Gorga en la modificació de la sol·licitud presentada en data 26 de juny de 2019.  
 
Per tot l’exposat, la directora de l’Àrea de Literatura i Pensament proposa modificar la resolució de la 
directora de l'Institut Ramon Llull de data 26 de juliol de 2019 en el sentit de fer-hi constar que els imports 
sol·licitat, subvencionable i atorgat siguin 569,98 €, en comptes de 1.139,96 €. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 109 de la de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques 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.  
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2. L’article 13.2 e dels Estatuts de l’Institut Ramon Llull, faculta a la persona titular de la Direcció per resoldre 
en matèria de subvencions. 
 
 
RESOLUCIÓ  
 
Per tant, resolc,  
 
Modificar la resolució de data 26 de juliol de 2019 per la qual es resol la convocatòria de l’any 2019 per a la 
concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la mobilitat d’autors (escriptors i 
il·lustradors) de literatura catalana i aranesa fora del domini lingüístic d’ambdues llengües, en el sentit 
següent:  
 
On deia: 
 

L0123 U10 N-ESC 511/19- 1 
Beneficiari: Gemma Gorga. 
Dates: del 30 al 31 de maig de 2019 
Activitat: presentació de la traducció a l’anglès del llibre “Llibre dels minuts”, a Nova York a la llibreria 
Book Culture i a la Berl’s Poetry Shop de Nova York. 
Import sol·licitat: 1.139,96 € 
Import subvencionable: 1.139,96 € 
Import atorgat: 1.139,96 € 
 

Ha de dir:  
 

L0123 U10 N-ESC 511/19- 1 
Beneficiari: Gemma Gorga. 
Dates: del 30 al 31 de maig de 2019 
Activitat: presentació de la traducció a l’anglès del llibre “Llibre dels minuts”, a Nova York a la llibreria 
Book Culture i a la Berl’s Poetry Shop de Nova York. 
Import sol·licitat: 569,98 € 
Import subvencionable: 569,98 € 
Import atorgat: 569,98 € 

 
 

RECURSOS PROCEDENTS 
 
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, d’acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 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 a partir de l’endemà del dia en què tingui lloc la notificació d’aquesta resolució. El termini 
del mes conclou el mateix dia en què es va produir la notificació.  
 
 
 
 
Iolanda Batallé Prats  
La directora de l’Institut Ramon Llull 
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