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Resolució de modificació de la subvenció nominativa a la Fundació del Gran Teatre del 
Liceu per a despeses de funcionament 

Per  Resolució de la consellera de Cultura, de 19 de març de 2019, es va concedir una 
subvenció nominativa a la Fundació del Gran Teatre del Liceu per un import de 8.013.230,19 
euros. 
 
El punt primer de la Resolució estableix que els fons seran aplicats a les despeses corrents 
de l’entitat durant l’any 2019 i el punt quart a la justificació amb els comptes de l’entitat 
corresponents a l’exercici 2019, mentre que l’activitat subvencionada correspon a la 
temporada 2018-2019. 
 
Atesa la proposta del director de Serveis del Departament de Cultura d’1 d’abril de 2019, 
d’esmena de l’error que feia constar a la Resolució que la subvenció s’havia d’aplicar a les 
despeses corrents de l’entitat durant l’any 2019. 
 
D’acord amb les Instruccions sobre transferències, subvencions i aportacions de capital a 
entitats públiques i privades de 8 de novembre de 2016 de la interventora general, que 
estableixen els criteris per a la tramitació de transferències a entitats participades per la 
Generalitat. 
 
Atesos els articles 87.1 i 90.3 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i atesa la Resolució de 19 
de març de 2019, de delegació de competències de la consellera de Cultura en diversos 
òrgans del Departament, que en el seu punt 1.2 apartat d) estableix la delegació de 
l’autorització, disposició i liquidació dels crèdits exigible de les transferències, subvencions i 
aportacions de capital a entitats públiques i privades de quantia superior a 300.000,00 euros i 
sense límit d'import, en la persona titular de la Secretaria General del Departament de Cultura. 

RESOLC: 

PRIMER.- Modificar el punt primer de la Resolució de 19 de març de 2019, d’acord amb el 
redactat següent: 
 
“Concedir una subvenció nominativa a la Fundació del Gran Teatre del Liceu per un import de 
8.013.230,19 euros, amb càrrec a la partida pressupostària CU12 D/448001300/4450/0000 
del pressupost vigent, per a fer front a les despeses corrents de l’entitat durant la temporada 
2018-2019.” 
 
SEGON.- Establir que totes les referències de la Resolució de 19 de març de 2019 al 
pressupost 2019 de la fundació o als comptes anuals de l’exercici 2019 de la fundació, s’han 
d’entendre efectuades a la temporada 2018-2019. 
 
TERCER.- Notificar la resolució a l’entitat interessada i comunicar-li que contra aquesta 
resolució, que exhaureix la via administrativa, la persona interessada pot interposar recurs de 
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes, a comptar de 
l’endemà de la notificació de la resolució, d’acord amb el que disposen l’article 77 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques; o bé, recurs contenciós administratiu 

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0FWI6O8HJOKNXN57DRFTW45F7XSMTYP9*
0FWI6O8HJOKNXN57DRFTW45F7XSMTYP9

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica
Data creació còpia:

04/04/2019 08:30:41
Data caducitat còpia:
04/04/2022 00:00:00

Pàgina 2 de 2

Doc.original signat per:
CPISR-1 C Francesc Paola
Vilaro Casalinas 03/04/2019

Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 
Secretaria General 

La Rambla, 8 
08002 Barcelona 
Telèfon 933 162 700 
 

davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de 
l’endemà de la notificació de la resolució, d’acord amb el que estableixen els articles 8, 25 i 46 
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Barcelona, 
 
Per delegació, Resolució 19.03.19; DOGC 29.03.19 
El secretari general 
 
 
 
 
Francesc Vilaró i Casalinas 
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