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RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES MODIFICA LA RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR DE L’INSTITUT RAMON 
LLULL DE DATA 21 DE JUNY DE 2018 PER LA QUAL S’ATOR GA UNA SUBVENCIÓ A L’EDITORIAL 
VAKXIKON PUBLICATIONS EN EL MARC DE LA PRIMERA CONV OCATÒRIA DE L’ANY 2018 PER A 
LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D' ACTIVITATS DE PROMOCIÓ 
EXTERIOR DE LA LITERATURA CATALANA I ARANESA 

Ref. 02/ L0124 U10 N-273 MOD RES 1C2018 

 
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) i la seva modificació de data 17 de maig de 2018 (DOGC núm. 7629 de 29 de maig de 
2018), s'obre la primera convocatòria en règim de concurrència competitiva, per a la concessió de 
subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la realització d'activitats de promoció exterior de la literatura 
catalana i aranesa de l'any 2018. 
 
2. En data 3 d’abril de 2018, Vakxikon Publications presenta a l’Institut Ramon Llull una sol·licitud de 
subvenció per tal de fer possible la promoció de l’edició en grec de l’obra Desertar, d’Arnau Pons a Atenes 
(Grècia). 
 
3. En data 21 de juny de 2018, el director de l’Institut Ramon Llull, resol atorgar a Vakxikon Publications una 
subvenció amb el codi d’expedient següent: 

 
L0124 U10 N-PRO 273/18- 1  
Beneficiari: Vakxikon Publications.   
Dates: setembre de 2018 
Activitat: promoció de l’edició en grec de l’obra Desertar, d’Arnau Pons a Atenes (Grècia). 
Import sol·licitat: 1.400,00 € 
Import subvencionable: 1.400,00 € 
Puntuació atorgada: 33 
Import atorgat: 924,00 € 
 

4. En data 26 de juny de 2018, l’Institut Ramon Llull notifica l’atorgament de l’esmentada subvenció 
mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l’Institut Ramon Llull i al tauler d’anuncis de la seu de 
Barcelona (Avinguda Diagonal, 373, 08008 Barcelona). Aquesta publicació substitueix la notificació 
individual i té els mateixos efectes.  
 
5. En data 2 de juliol de 2018, Vakxikon Publications comunica a l’Institut Ramon Llull que hi ha hagut un 
canvi de dates en l’activitat objecte de la subvenció. El beneficiari exposa que la presentació de l’edició en 
grec de l’obra Desertar, d’Arnau Pons que el propi autor ha de dur a terme a Atenes (Grècia) el mes de 
setembre de 2018, finalment, i a petició de l’escriptor, es durà a terme durant el mes de novembre de 2018. 
Vakxikon Publications sol·licita que s’accepti aquest canvi de dates que no afecta al contingut de l’activitat i 
no genera cap modificació en el pressupost inicialment presentat sobre el qual es va fer la valoració per a 
l’atorgament de la subvenció. 
 
6. En data 9 de juliol de 2018, la directora de l’Àrea de Literatura i Pensament de l’Institut Ramon Llull emet 
un informe en què proposa acceptar el canvi presentat per Vakxikon Publications.  
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La base 18 de les bases que regeixen la primera convocatòria de l’any 2018, per a la concessió de 
subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la realització d'activitats de promoció exterior de la literatura 
catalana i aranesa, estableix que l’òrgan concedent té la facultat de revisar els ajuts concedits i modificar la 
resolució o l’acord de concessió en el cas que les condicions que s’han tingut en compte per a la concessió 
de la subvenció s’alterin o en cas d’obtenció concurrent d’altres ajuts o subvencions. 
 
En el seu informe, la directora de l’Àrea de Literatura i Pensament de l’Institut Ramon Llull exposa que el 
canvi presentat per Vakxikon Publications no afecta al contingut de l’activitat i no genera cap modificació en 
el pressupost inicialment presentat sobre el qual es va fer la valoració per a l’atorgament de la subvenció. 
Per aquest motiu, la directora de l’Àrea de Literatura i Pensament proposa acceptar-lo 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La base 18 de les bases que regeixen la segona convocatòria de l’any 2017, per a la concessió de 
subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la realització d'activitats de promoció exterior de la literatura 
catalana i aranesa, estableix que l’òrgan concedent té la facultat de revisar els ajuts concedits i modificar la 
resolució o l’acord de concessió en el cas que les condicions que s’han tingut en compte per a la concessió 
de la subvenció s’alterin o en cas d’obtenció concurrent d’altres ajuts o subvencions. 
 
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 21 de juny de 2018 per la qual es resol la 
primera convocatòria de l’any 2018 per a la concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la 
realització d'activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa, en el sentit següent:  
 
On deia: 
 

L0124 U10 N-PRO 273/18- 1  
Beneficiari: Vakxikon Publications.   
Dates: setembre de 2018 
Activitat: promoció de l’edició en grec de l’obra Desertar, d’Arnau Pons a Atenes (Grècia). 
Import sol·licitat: 1.400,00 € 
Import subvencionable: 1.400,00 € 
Puntuació atorgada: 33 
Import atorgat: 924,00 € 

 
Ha de dir:  

 
L0124 U10 N-PRO 273/18- 1  
Beneficiari: Vakxikon Publications.   
Dates: novembre de 2018 
Activitat: promoció de l’edició en grec de l’obra Desertar, d’Arnau Pons a Atenes (Grècia). 
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Import sol·licitat: 1.400,00 € 
Import subvencionable: 1.400,00 € 
Puntuació atorgada: 33 
Import atorgat: 924,00 € 

 

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 que tingui lloc la publicació d’aquesta resolució. El termini 
del mes conclou el mateix dia en què es va produir la publicació.  
 
 
Barcelona, 4 de setembre de 2018 
 
El director 
 
 
 
 
Manuel Forcano 
 
 
 
 
 


