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Disposicions

INSTITUT CATALÀ
DE LES INDÚSTRIES CULTURALS

RESOLUCIÓ
CLT/2956/2011, de 15 de desembre, per la qual es modiica la dotació pressupostària 
de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència 
no competitiva, a empreses i entitats per a l’assistència i la participació en ires, 
festivals i mercats internacionals.

Per la Resolució CLT/2067/2011, de 15 de juliol (DOGC núm. 5954, d’1.9.2011), es 
publica la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència 
no competitiva, a empreses i entitats per a l’assistència i la participació en fires, 
festivals i mercats internacionals.

L’apartat 4 de la Resolució esmentada preveu una dotació de 130.000,00 euros, 
125.000,00 euros amb càrrec a la partida 470.0001, i 5.000,00 euros a càrrec de la 
partida 482.0001 del pressupost de l’Institut Català de les Indústries Culturals per 
a l’any 2011.

El mateix apartat 4 preveu que la dotació màxima podrà ser ampliada en funció 
de les sol·licituds rebudes i de les disponibilitats pressupostàries, i que la concessió 
dels ajuts està condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment 
de la resolució de la concessió.

Vista la proposta de la directora de l’Àrea de Promoció Internacional de modificar 
la dotació inicialment prevista en el sentit d’augmentar-la en 50.000,00 euros amb 
càrrec a la partida 470.0001 del pressupost de l’Institut Català de les Indústries 
Culturals per a l’any 2011,

RESOLC:

Modificar la dotació pressupostària de la convocatòria per a la concessió de 
subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a empreses i entitats per a 
l’assistència i la participació en fires, festivals i mercats internacionals, que queda 
fixada en un màxim de 180.000,00 euros, 175.000,00 amb càrrec a la partida 470.0001, 
i 5.000,00 euros a càrrec de la partida 482.0001 del pressupost de l’Institut Català 
de les Indústries Culturals per a l’any 2011.

Barcelona, 15 de desembre de 2011

FÈLIX RIERA PRADO

Director

(11.348.016)
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