
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE CULTURA

RESOLUCIÓ CLT/1732/2019, de 24 de maig, sobre el Cens d'entitats de foment de la llengua occitana.

Atès l'article 14 de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres, modificat per l'article 140 de la
Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, d'acord amb el
qual correspon al departament competent en matèria de política lingüística elaborar el Cens d'entitats de
foment de la llengua occitana;

Atès que, d'acord amb l'article 68.1.p) del Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del
Departament de Cultura, correspon al departament esmentat el foment de la llengua occitana;

Atesa l'Ordre CLT/76/2018, d'11 de juny, del Cens d'entitats de foment de la llengua occitana;

Ateses les memòries de les activitats de foment de la llengua occitana dutes a terme per les entitats que
sol·liciten la incorporació al Cens d'entitats de foment de la llengua occitana, aranès a l'Aran, durant l'any
anterior;

Ateses les sol·licituds presentades de conformitat amb el que disposa l'Ordre CLT/76/2018, d'11 de juny,

 

Resolc:

 

—1 Renovar la inclusió en el Cens d'entitats de foment de la llengua occitana a les entitats que es detallen a
l'annex 1.

 

—2 Incloure en el Cens d'entitats de foment de la llengua occitana les entitats que es detallen a l'annex 2.

 

—3 Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les entitats interessades poden
interposar recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes, a
comptar de l'endemà de la recepció de la notificació corresponent.

 

Barcelona, 24 de maig de 2019

 

Ester Franquesa i Bonet

Directora general de Política Lingüística

 

 

Annex 1

Entitats que renoven la inclusió en el Cens

 

1. Associacion culturau Institut Aranés

2. Associacion entara Difusion d'Occitània en Catalonha
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3. Associacion “Es Paums” tà promòir era musica, era llengua e era cultura aranesa

4. Cercle d'Agermanament Occitano-Català

 

 

Annex 2

Entitats que s'inclouen en el Cens

 

1. Associació d'Amics de la Sapiéncia Occitana

2. Associació Universitària de Cultura Occitana de la Universitat de Girona

 

(19.177.033)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE CULTURA

RESOLUCION CLT/1732/2019, de 24 de mai, sus eth Recensament d’entitats de promocion dera lengua
occitana.

Dat que, cossent damb er article 14 dera Lei 21/2005, de 29 de deseme, de mesures financères, modificat per
article 140 dera Lei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscaus, administratives, financères e deth sector
public, correspon ath departament competent en matèria de politica lingüistica elaborar eth Recensament
d'entitats de foment dera lengua occitana;

Dat que, cossent damb er article 68.1.p) deth Decrèt 304/2011, de 29 de març, de reestructuracion deth
Departament de Cultura, correspon ath Departament mencionat era promocion dera lengua occitana;

Dada era Orde CLT/76/2018, d'11 de junh, deth Recensament d'entitats de promocion dera lengua occitana;

Dades es memòries des activitats de promocion dera lengua occitana amiades a tèrme pes entitats que
solliciten er includiment en Recensament d'entitats de promocion dera lengua occitana, aranés en Aran,
pendent er an anterior;

Dades es sollicituds presentades cossent damb çò que dispòse era Orde CLT/76/2018, d'11 de junh.

 

Resòlvi:

 

—1 Renovar era inclusion en Recensament d'entitats de promocion dera lengua occitana es entitats que se
detalhen en annèxe 1.

 

—2 Includir en Recensament d'entitats de promocion dera lengua occitana es entitats que se detalhen en
annèxe 2.

 

—3 Contra aguesta Resolucion, que non agote era via administrativa, es entitats interessades pòden interposar
recors d'auçada deuant dera persona titulara deth Departament de Cultura en terme d'un mes, a compdar de
londeman dera recepcion dera notificacion corresponenta.

 

Barcelona, 24 de mai de 2019

 

Ester Franquesa i Bonet

Directora generau de Politica Lingüistica

 

 

Annèxe 1

Entitats que renoven era inclusion en Recensament

 

1. Associacion culturau Institut Aranés
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2. Associacion entara Difusion d'Occitània en Catalonha

3. Associacion “Es Paums” tà promòir era musica, era lengua e era cultura aranesa

4. Cercle d'Agermanament Occitano-Català

 

 

Annèxe 2

Entitats que s'includissen en Recensament

 

1. Associació d'Amics de la Sapiéncia Occitana

2. Associació Universitària de Cultura Occitana de la Universitat de Girona

 

(19.177.033)
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