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Disposicions

DEPARTAMENT
DE CULTURA

INSTITUCIÓ DE LES LLETRES CATALANES

RESOLUCIÓ
CLT/1634/2011, de 23 de juny, per la qual es dóna publicitat a l’Acord de la Junta 
de Govern de la Institució de les Lletres Catalanes de convocatòria en règim de 
concurrència competitiva per a la concessió de subvencions a empreses editorials 
per a la traducció al català d’obres literàries en altres llengües corresponents a 
l’any 2011.

Atès l’Acord de la Junta de Govern de la Institució de les Lletres Catalanes, adop-
tat en la sessió del dia 9 de febrer de 2011, pel qual es va aprovar la convocatòria 
de concurs públic per a la concessió de subvencions a empreses editorials per a la 
traducció al català d’obres literàries en altres llengües corresponents a l’any 2011,

RESOLC:

Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
l’Acord de la Junta de Govern de la Institució de les Lletres Catalanes del dia 9 de 
febrer de 2011, pel qual es convoca el procediment de concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva a empreses editorials per a traducció al català 
d’obres literàries en altres llengües corresponents a l’any 2011, el qual figura com 
a annex d’aquesta Resolució.

Barcelona, 23 de juny de 2011

FERRAN MASCARELL I CANALDA

President de la Junta de Govern

ANNEX

Acord de 9 de febrer, de la Junta de Govern de la Institució de les Lletres Catala-
nes, pel qual es convoca el procediment de concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva a empreses editorials per a la traducció al català d’obres 
literàries en altres llengües corresponents a l’any 2011

Vist l’Acord de la Junta de Govern de la Institució de les Lletres Catalanes, adoptat 
en la sessió del dia 14 de gener de 2009, pel qual s’aproven les bases que han de 
regir la concessió de subvencions a empreses editorials per a la traducció al català 
d’obres literàries en altres llengües;
D’acord amb l’article 92.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l’article 6 de la 
Llei 20/1987, de 12 de novembre, de creació de la Institució de les Lletres Catalanes, 
la Junta de Govern acorda:

—1 Convocar el procediment de concessió de subvencions en règim de concur-
rència competitiva de la Institució de les Lletres Catalanes a empreses editorials 
per a la traducció al català d’obres literàries en altres llengües.

—2 Regir les subvencions que preveu aquesta convocatòria segons les bases 
aprovades per l’Acord de la Junta de Govern de la Institució de les Lletres Catalanes 
de 14 de gener de 2009, publicades al DOGC núm. 5396, de 9.6.2009, mitjançant la 
Resolució CMC/1547/2009, de 12 de maig, que han estat modificades per l’Acord de 
la Junta de Govern de la Institució de les Lletres Catalanes de 10 de febrer de 2010, 
publicat al DOGC núm. 5618, de 29.4.2010, mitjançant la Resolució CMC/1305/2010, 
de 15 d’abril, i segons la normativa general de subvencions.
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—3 La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és 
de 52.414,00 euros, distribuïts de la manera següent: un import màxim de 36.690,00 
euros amb càrrec a la posició pressupostària D/470000100/4420/0000 del pressupost 
de l’any 2011, i un màxim de 15.724,00 euros amb càrrec al pressupost de l’any 
2012. En l’Acord de Govern de 14 de juny de 2011 s’ha autoritzat aquesta despesa. 
Aquestes dotacions màximes es poden ampliar en funció de les sol·licituds rebudes 
i de les disponibilitats pressupostàries.

—4 El termini de presentació de les sol·licituds és d’un mes a comptar de la pu-
blicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—5 Formalitzar la sol·licitud mitjançant un formulari que facilita la Institució de 
les Lletres Catalanes (Portal de Santa Madrona, 6-8, 08001 Barcelona), adreçada 
al director de la Institució de les Lletres Catalanes. Aquest formulari també es pot 
obtenir mitjançant Internet, a la pàgina http://www.gencat.cat/cultura/subvencion-
sILC, i es pot presentar al Registre del Departament de Cultura (rambla de Santa 
Mònica, 8, 08002 Barcelona) o bé en qualsevol dels registres i de les oficines que 
preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

—6 La Junta de Govern resol sobre la concessió de les subvencions, que tramita la 
Institució de les Lletres Catalanes, tenint en compte la valoració efectuada per una 
comissió assessora. Es notifica la concessió a les persones interessades en el termini 
de sis mesos a comptar de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. 
A la notificació ha de constar que la resolució no exhaureix la via administrativa i 
que s’hi pot interposar recurs d’alçada davant el conseller o la consellera de Cultura 
en el termini d’un mes a comptar de la recepció de la notificació. Transcorregut 
el termini de sis mesos sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa, les 
persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci 
administratiu.

—7 Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
recurs d’alçada davant el conseller o la consellera de Cultura en el termini d’un mes 
a comptar de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

(11.174.071)
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