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RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES MODIFICA LA RESOLUCIÓ DE D ATA 1 DE JUNY DE 2018 PER LA 

QUAL ES RESOL LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE  LES SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 

CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A RESIDÈNCIES DE TRADU CTORS/ORES DE LA LITERATURA 

CATALANA DURANT L’ANY 2018 

02/ L0128 U10 N-335/18 MODIF. RES. 

 

Fets  

 
1. Per resolució del director de l'Institut Ramon Llull, de data 11 de gener de 2018 (DOGC núm. 7542 de 24 

de gener de 2018) s'obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions en règim de concurrència 

competitiva per a residències de traductors/ores de la literatura catalana durant l’any 2018. 

 
2. En data 14 de maig de 2018, Irene van de Mheen presenta a l’Institut Ramon LLull una sol·licitud de 

subvenció en el marc d’aquesta convocatòria.  

 

3. En data 23 de maig de 2018 es reuneix la comissió de valoració per a l’estudi i proposta de les sol·licituds 

presentades. 

 

4. En data 1 de juny de 2018, el director de l’Institut Ramon Llull resol la convocatòria per a la concessió de 

les subvencions en règim de concurrència competitiva per a residències de traductors/ores de la literatura 

catalana durant l’any 2018. 

 

5. L’expedient L0128 U10 N-RES 335/18-1 es resol de la manera següent: 

 

L0128 U10 N-RES 335/18- 1  

Beneficiari: Irene van de Mheen.   

Dates: 1a opció: del 12 de novembre al 10 de desembre de 2018. 2a opció: del 8 d’octubre al 15 de 

novembre de 2018. 

Activitat: residència a la vila universitària de la Universitat Autònoma de Barcelona per dur a terme la 

traducció al neerlandés de l'obra La força d'un destí, de Martí  Gironell 

Import sol·licitat: 1.035,71 € 

Import subvencionable: 1.035,71 € 

Puntuació atorgada: 31 

Import atorgat: 1.035,71 € 

 

La comissió valora la sol·licitud presentada per la senyora Irene van de Mheen per fer una estada a la 

residència de la vila universitària de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb l’objectiu de traduir al 

neerlandès l’obra La força d’un destí, de Martí Gironell, que publicarà l’editorial Uitgeverij Oevers. 

(...) 

La comissió proposa atorgar la subvenció pel període sol·licitat com a primera opció: del 12 de 

novembre al 10 de desembre de 2018. 

 

5. En data 1 de juny de 2018 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 de la convocatòria per a la concessió de les 
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subvencions en règim de concurrència competitiva per a residències de traductors/ores de la literatura 

catalana durant l’any 2018. 

 

6. En data 1 d’octubre de 2018, la beneficiària de la subvenció comunica a l’Institut Ramon Llull que ha estat 

convidada a participar, com a tutora, al programa per a joves traductors organitzat per la Vertalershuis 

d’Amsterdam. Atès que les dates del programa coincideixen amb la residència a la vila universitària de la 

Universitat Autònoma de Barcelona, i amb la finalitat de poder compatibilitzar ambdues activitats, la 

beneficiària sol·licita modificar les dates de la seva residència de la vila universitària de la Universitat 

Autònoma de Barcelona i dur-la a terme del 19 de novembre al 17 de desembre de 2018. 

 

7. En data 3 d’octubre de 2018, la directora de l’Àrea de Literatura i Pensament i presidenta de la comissió 

avaluadora, prèvia consulta amb els membre de l’esmentada comissió, emet un informe en el qual proposa 

acceptar el canvi de dates atès que la vila universitària disposa d’allotjament. Aquesta modificació està 

degudament justificada, no altera el nombre de dies en què la traductora farà la seva estada a la residència i 

no modifica l’import atorgat per resolució del director de l’Institut Ramon Llull de data 1 de juny de 2018. 
 
En el seu informe de data 3 d’octubre de 2018, la directora de l’Àrea de Literatura i Pensament proposa 
modificar la resolució del director de l’Institut Ramon Llull de data 1 de juny de 2018 per la qual es resol la 
convocatòria per a la concessió de les subvencions en règim de concurrència competitiva per a residències 
de traductors/ores de la literatura catalana que es realitzin durant l’any 2018 en el sentit de fer-hi constar que 
les dates en què la beneficiària durà a terme la residència a la vila universitària de la Universitat Autònoma 
de Barcelona seran del del 19 de novembre al 17 de desembre de 2018 i no del 12 de novembre al 10 de 
desembre de 2018. 
 
La directora de l’Àrea de Literatura i Pensament proposa notificar aquesta resolució mitjançant la seva 
publicació al tauler d’anuncis de la Seu electrònica de l’Institut Ramon Llull i al tauler d’anuncis de la seu de 
Barcelona (Avinguda Diagonal, 373, 08008 Barcelona).  
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 109 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.   
 
2. L’article 13.2 e dels Estatuts de l’Institut Ramon Llull, atorga a la Direcció les facultats per resoldre en 
matèria de subvencions. 
 
 
RESOLUCIÓ  
 
Per tant, resolc,  
 
Modificar la resolució del director de l’Institut Ramon Llull de data 1 de juny de 2018, per la qual es resol la 
convocatòria per a la concessió de les subvencions en règim de concurrència competitiva per a residències 
de traductors/ores de la literatura catalana durant l’any 2018, en el sentit següent: 
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On deia: 
 

L0128 U10 N-RES 335/18- 1  
Beneficiari: Irene van de Mheen.   
Dates: 1a opció: del 12 de novembre al 10 de desembre de 2018. 2a opció: del 8 d’octubre al 15 de 
novembre de 2018. 
Activitat: residència a la vila universitària de la Universitat Autònoma de Barcelona per dur a terme la 
traducció al neerlandés de l'obra La força d'un destí, de Martí  Gironell 
Import sol·licitat: 1.035,71 € 
Import subvencionable: 1.035,71 € 
Puntuació atorgada: 31 
Import atorgat: 1.035,71 € 
 
La comissió valora la sol·licitud presentada per la senyora Irene van de Mheen per fer una estada a la 
residència de la vila universitària de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb l’objectiu de traduir al 
neerlandès l’obra La força d’un destí, de Martí Gironell, que publicarà l’editorial Uitgeverij Oevers. 
(...) 
La comissió proposa atorgar la subvenció pel període sol·licitat com a primera opció: del 12 de 
novembre al 10 de desembre de 2018. 

 

Ha de dir:  

 
L0128 U10 N-RES 335/18- 1  
Beneficiari: Irene van de Mheen.   
Dates: del 19 de novembre al 17 de desembre de 2018 
Activitat: residència a la vila universitària de la Universitat Autònoma de Barcelona per dur a terme la 
traducció al neerlandés de l'obra La força d'un destí, de Martí  Gironell 
Import sol·licitat: 1.035,71 € 
Import subvencionable: 1.035,71 € 
Puntuació atorgada: 31 
Import atorgat: 1.035,71 € 
 
La comissió valora la sol·licitud presentada per la senyora Irene van de Mheen per fer una estada a la 
residència de la vila universitària de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb l’objectiu de traduir al 
neerlandès l’obra La força d’un destí, de Martí Gironell, que publicarà l’editorial Uitgeverij Oevers. 
(...) 
La comissió proposa atorgar la subvenció pel període sol·licitat com a primera opció: del 19 de novembre 
al 17 de desembre de 2018. 

 
 
Barcelona, 22 d’octubre de 2018 
 
 
La directora de l'Institut Ramon Llull 
 
 
 
Iolanda Batallé Prats  


