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INSTITUCIÓ DE LES LLETRES CATALANES
RESOLUCIÓ
CLT/1635/2011, de 28 de juny, per la qual es dóna publicitat a l’Acord de la Junta
de Govern de la Institució de les Lletres Catalanes de 9 de febrer de 2011, de convocatòria en règim de concurrència competitiva per a la concessió de subvencions
a empreses editorials per a la traducció a l’occità d’obres literàries en català,
corresponents a l’any 2011.
Atès l’Acord de la Junta de Govern de la Institució de les Lletres Catalanes adoptat
en la sessió celebrada el 9 de febrer de 2011, que va aprovar la convocatòria en règim
de concurrència pública per a la concessió de subvencions a empreses editorials
per a la traducció a l’occità d’obres literàries en català, 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 de 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 la traducció a
l’occità d’obres literàries en català, corresponents a l’any 2011, el qual figura a
l’annex d’aquesta Resolució.
Barcelona, 28 de juny de 2011
FERRAN MASCARELL I CANALDA
President de la Junta de Govern
ANNEX
Acord de 9 de febrer de 2011, de la Junta de Govern de la Institució de les Lletres
Catalanes, pel qual es convoca el procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a empreses editorials per a la traducció a l’occità
d’obres literàries en català, corresponents a l’any 2011.
Vist l’Acord de la Junta de Govern de la Institució de les Lletres Catalanes adoptat
en la sessió de 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 a l’occità d’obres
literàries en català;
D’acord amb els articles 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 Es convoca el procediment de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de la Institució de les Lletres Catalanes a empreses editorials
per a la traducció a l’occità d’obres literàries en català.
—2 Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per 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. 5408, de 26.6.2009, mitjançant la
Resolució CMC/1749/2009, de 8 de juny, 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 per la normativa general de subvencions.
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—3 La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és
de 2.000,00 euros, distribuïts de la manera següent: un import màxim de 1.400,00
euros amb càrrec a la partida pressupostària D/470000100/4420/0000 del pressupost
de l’any 2011, i un màxim de 600,00 euros amb càrrec al pressupost de l’any 2012.
Aquesta despesa d’abast plurianual ha estat autoritzada en l’Acord de Govern de
14 de juny de 2011. Aquestes dotacions màximes poden ser ampliades 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 des de la publicació
d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
—5 Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant un formulari que facilita la
Institució de les Lletres Catalanes (portal de Santa Madrona, 6-8, 08001 Barcelona)
adreçat al director de la Institució de les Lletres Catalanes, que també es pot obtenir
a Internet, a la pàgina http://www.gencat.cat/cultura/subvencionsILC, i es poden
presentar al Registre del Departament de Cultura (rambla de Santa Mònica, 8, 08002
Barcelona) o bé en qualsevol dels registres i 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. La concessió es notifica a les persones interessades en el
termini de sis mesos a comptar des 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 des de la recepció de la
notificació. Transcorregut el termini de sis mesos sense que s’hagi dictat ni notificat
la resolució expressa, els/les 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
des de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
(11.174.084)
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INSTITUCIÓ DE LES LLETRES CATALANES
RESOLUCION
CLT/1635/2011, de 28 de junh, pera quau se da publicitat ar Acòrd deth Conselh de
Govèrn dera Institucion des Letres Catalanes de 9 de febrièr de 2011, de convocatòria eth regim de concurréncia competitiva entara concession de subvencions
a empreses editoriaus entara traduccion ar occitan d’òbres literàries en catalan,
correspondenta ar an 2011.
Atengut er Acòrd deth Conselh de Govèrn dera Institucion des Letres Catalanes
adoptat ena session celebrada eth 9 de febrièr de 2011, qu’aprovèc era convocatòria
peth regim de concurréncia publica entara concession de subvencions a empreses
editoriaus entara traduccion ar occitan d’òbres literàries en catalan, correspondenta
ar an 2011,
RESÒLVI:
Que se publique integralaments en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
er Acòrd deth Conselh de Govèrn dera Institucion des Letres Catalanes de 9 de
febrièr de 2011, pera quau se convòque eth procediment de concession de subvencions a empreses editoriaus entara traduccion ar occitan d’òbres literàries en catalan
correspondenta ar an 2011, eth quau igure coma annèx ad aguesta Resolucion.
Barcelona, 28 de junh de 2011
FERRAN MASCARELL I CANALDA
President deth Conselh de Govèrn
ANNÈX
Acòrd de 9 de febrièr de 2011, deth Conselh de Govèrn dera Institucion des
Letres Catalanes, que convòque eth procediment de concession de subvencions
a empreses editoriaus entara traduccion ar occitan d’òbres literàries en catalan
correspondenta ar an 2011.
Vist er Acòrd deth Conselh de Govèrn dera Institucion des Letres Catalanes
adoptat ena session de 14 de gèr de 2009, peth quau s’apròven es bases qu’an de
regir ena concession de subvencions a empreses editoriaus entara traduccion ar
occitan d’òbres literàries en catalan;
Cossent damb es articles 92.4 deth Tèxte rehonut dera Lei de inances publiques
de Catalonha, aprovat mejançant eth Decrèt legislatiu 3/2002, de 24 de deseme,
e er article 6 dera Lei 20/1987, de 12 de noveme, de creacion dera Institucion des
Letres Catalanes, eth Conselh de Govèrn acòrde:
—1 Se convòque eth procediment de concession de subvencions, en regim de
concurréncia competitiva, dera Institucion des Letres Catalanes a empreses editoriaus entara traduccion ar occitan d’òbres literàries en catalan.
—2 Es subvencions que prevé aguesta convocatòria se regissen pes bases aprovades
per Acòrd deth Conselh de Govèrn dera Institucion des Letres Catalanes de 14 de
gèr de 2009, publicades en DOGC num. 5408, de 26.6.2009, mejançant era Resolucion CMC/1749/2009, de 8 de junh, ,pes modificacions introdusides per l’Acòrd
deth Conselh de Govèrn dera Institucion des Letres Catalanes de 10 de hereuèr
de 2010, publicat ath DOGC num.5618, de 29.4.2010, mejançant era Resolucion
CMC/1305/2010, de 15 d’ abriu, e pera norma generau de subvencions.
Disposicions
http://www.gencat.cat/dogc

ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5913 – 5.7.2011

36871

—3 Era dotacion maxima des subvencions previstes en aguesta convocatòria ei
de 2.000,00 èuros, distribuïts dera manèra següenta: un impòrt maxim de 1.400,00
èuros damb cargue ara partida pressupostària D/470000100/4420/0000 deth pressupòst der an 2011, e un maxim de 600,00 èuros damb cargue ath budgèt der an 2012.
Aguesta despena d’abast pluriannau a estat autorizada en Acòrd de Govèrn de 14
de junh de 2011.Aguestes dotacions maximes pòden èster agranides en foncion des
sollicituds arrecebudes e des disponibilitats pressupostàries.
—4 Eth tèrme de presentacion des sollicituds ei d’un mes dempús dera publicacion
d’aguest Acòrd en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
—5 Es sollicituds les cau formalizar mejançant un formulari que facilite era
Institucion des Letres Catalanes (Portal de Santa Madrona, 6-8, 08001 Barcelona)
adreçada ath director dera Institucion des Letres Catalanes, que tanben se pòt obtier
en Internet ena pagina: http://www.gencat.cat/cultura/subvencions ILC, e se pòden
presentar en Registre deth Departament de Cultura (Rambla de Santa Mònica, 8,
08002 Barcelona) o tanben en quinsevolh des registres e burèus que prevé er article 38.4 dera Lei 30/1992, de 26 de noveme, de regim juridic des administracions
publiques e deth procediment administratiu comun.
—6 Eth Conselh de Govèrn resòlv sus era concession des subvencions, que
tramite era Institucion des Letres Catalanes, en tot tier en compde era avaloracion
efectuada per ua comission assessora. Era concession se notifique as persones
interessades en tèrme de sies mesi a compdar dempús dera finalizacion deth tèrme
de presentacion des sollicituds. Ena notificacion a de notar-se qu’era resolucion non
agòte era via administrativa e que s’i pòt interpausar recors d’auçada deuant deth
conselhèr o era conselhèra de Cultura en tèrme d’un mes a compdar dera recepcion
dera notificacion. Passat eth tèrme de sies mesi sense que s’age dictat e notificat era
resolucion exprèssa, es sollicitants/es pòden compréner rebutades es sues sollicituds
per silenci administratiu.
—7 Contra aguest Acòrd, que non agòte era via administrativa, se pòt interpausar
recors d’auçada deuant deth conselhèr o dera conselhèra de Cultura en tèrme d’un mes
dempús dera sua publicacion en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
(11.174.084)
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