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Disposicions

DEPArtAMENt
DE CuLturA

RESOLUCIÓ
CLT/1409/2011, de 23 de maig, per la qual s’amplia la dotació econòmica màxima 
del programa d’ajuts a la producció editorial en català i en occità i al foment de 
la lectura pública en català i en occità durant l’any 2011.

Atès l’article 3 de l’Ordre CLT/437/2005, d’11 de novembre, per la qual s’aproven 
les bases que han de regir el programa d’ajuts a la producció editorial en català i en 
occità i al foment de la lectura pública en català i en occità, i se’n regula la tramitació 
telemàtica (DOGC núm. 4513, de 18.11.2005);

Atès que la Resolució CLT/933/2011, de 4 d’abril, va determinar la dotació eco-

nòmica màxima del programa d’ajuts esmentat per a l’any 2011 (DOGC núm. 5863, 
de 20.4.2011), fixant-la en 300.000,00 euros, la qual pot ser ampliada d’acord amb 
les sol·licituds rebudes i amb les disponibilitats pressupostàries;

Atesa la voluntat d’ampliar la dotació màxima esmentada en 700.000,00 euros, 
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries;

RESOLC:

—1 Ampliar la dotació màxima per l’any 2011 dels ajuts previstos per l’Ordre 
CLT/437/2005, d’11 de novembre, per la qual s’aproven les bases que han de regir 
el programa d’ajuts a la producció editorial en català i en occità i al foment de la 
lectura pública en català i en occità, que queda fixada en 1.000.000,00 d’euros amb 
càrrec a la partida CU12 D/670.0001.00/4420/0000 del pressupost de la Generalitat 
de Catalunya per a l’any 2011. La dotació màxima es podrà ampliar en funció de 
les disponibilitats pressupostàries.

—2 Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot inter-
posar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de la publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya o, potestativament, recurs de reposició davant la 
persona titular del Departament de Cultura en el termini d’un mes.

Barcelona, 23 de maig de 2011

FERRAN MASCARELL I CANALDA

Conseller de Cultura
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