Resolució de concessió de subvencions per al finançament a entitats privades sense
afany de lucre, per a les actuacions realitzades en l’àmbit de la salut, per al foment de la
salut i suport als pacientes i a les famílies, presentades a la convocatòria publicada
mitjançant la Resolució SLT/86/2020
Identificació de la convocatòria
Resolució SLT/86/2020, de 15 de gener, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2020,
per a la concessió de subvencions per al finançament a entitats privades sense afany de lucre
que desenvolupin actuacions en l'àmbit de la salut pel foment de la salut i el suport als pacients
i a les famílies (ref. BDNS 492611).
Fets
1. Mitjançant la Resolució SLT/86/2020, es va obrir la convocatòria per a la concessió
de subvencions per al finançament a entitats privades sense afany de lucre, per a
les actuacions en l'àmbit de la salut que desenvolupin actuacions en l'àmbit de la
salut pel foment de la salut i el suport als pacients i a les famílies, durant l’any 2020.
2. D’acord amb la base 10.5 de l’Ordre SLT/257/2017 i l’apartat 7 de la Resolució
SLT/86/2020 la comissió ha avaluat les sol·licituds presentades a l’empara de
l’esmentada convocatòria pública, d’acord amb els criteris de valoració establerts a
la base 9 de l’Ordre SLT/257/2017, que regeixen la concessió d’aquestes
subvencions.
3. D’acord amb la base 10.6, la base 11 i amb l'informe de la Comissió de Valoració,
de 29 de juny de 2020, es publica la proposta de resolució provisional de concessió
de les subvencions.
4. D’acord amb la proposta de resolució provisional de 29 de juny de 2020 publicada a
l’e-tauler en la mateixa data, les entitats han presentat les cartes d’acceptació i
reformulacions del pressupost, que s’han revisat.
5. D’acord amb l’acta de 29 de juliol de 2020 de la Comissió de valoració de les
sol·licituds presentades a la convocatòria publicada mitjançant resolució
SLT/86/2020 i amb la rectificació d’aquesta d’1 d’octubre de 2020.
6. D’acord amb la Proposta de Resolució de concessió de subvencions per al
finançament a entitats privades sense afany de lucre, per a les actuacions
realitzades en l’àmbit de la salut. Per al foment de la salut i Suport als pacients i a
les famílies, presentades a la convocatòria publicada mitjançant la Resolució
SLT/86/2020, de 4 d’agost de 2020.

Es disposa de crèdit adequat i suficient a les partides pressupostàries:
SA0121D/481000100/4190/0000 i SA0121D/482000100/4190/0000
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Fonaments de dret
1. Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, de 24 de desembre, l’article 17.3
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la resta de normativa
aplicable.
2. L’Ordre SLT/257/2017 per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva per al finançament a entitats privades
sense ànim de lucre que realitzin actuacions en l’àmbit de la salut publicades al DOGC
7512, de data 07.12.2017, la modificació de les bases publicada al DOGC 7754 el
23.11.2018 i la Resolució de convocatòria SLT/86/2020, publicada al DOGC 8048 amb data
23.01.2020.

Resolució
Per tant, resolc:
1. Concedir les subvencions a les entitats que es detallen a l’annex 1 per l’import que es
determina per cada entitat, amb càrrec a les partides següents del pressupost 2020:
Centre gestor Posició pressupostària
SA0121D/481000100/4190/0000
SA0121D/482000100/4190/0000
TOTAL

Import concedit
1.560.480,58€
1.505.610,23€
3.066.090,81€

2. Denegar les sol·licituds relacionades en l’annex 2 pels motius que hi figuren.
3. Inadmetre les sol·licituds de subvencions que es detallen a l’annex 3 pels motius que hi
figuren
4. Declarar desistides les sol·licituds de subvenció que es detallen a l’annex 4.
5. Declarar que les entitats que figuren a l’annex 5 han desistit de la subvenció en la fase
d’atorgament.
6. Ordenar la publicació d’aquesta proposta al tauler electrònic de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1. Aquesta publicació
substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.
D’acord amb l’apartat 9 de la Resolució SLT/86/2020, les entitats beneficiàries cobraran una
bestreta del 80% de l’import de la subvenció atorgada.
Així mateix, hauran de presentar la documentació justificativa de la subvenció, que preveu
l’apartat 9 de la Resolució SLT/86/2020, i la base 16 de l'Ordre SLT/257/2017, la data límit de
justificació de la subvenció és el dia 28 de febrer de l’any 2021.
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Les entitats beneficiàries han de presentar les justificacions, de forma telemàtica a través de la
adreça electrònica https://web.gencat.cat/ca/tramits/ , al Tauler electrònic de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html com a màxim el
dia 28 de febrer de 2021 .
En cas que la subvenció total concedida correspongui a un import igual o superior a 60.000
euros, la justificació s’ha de fer mitjançant un compte justificatiu per a cada un dels projectes i
amb un informe d’auditor global. L’informe ha de seguir el model que figura a l’annex de l’Ordre
ECO/172/2015, de 3 de juny.
En el cas que la subvenció total concedida correspongui a un import inferior a 60.000 euros, la
justificació s’ha de fer mitjançant un compte justificatiu simplificat per a cada un dels projectes.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs
d’alçada davant l’òrgan que l’ha dictada o davant l’òrgan immediatament superior en el termini
d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de la Resolució, d’acord amb els articles
121 i 122 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

El secretari General
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Codi expedient

Identificació Nom beneficiari
beneficiari

Descripció acció

SLT018/20/00212

G60720638 FUNDACIO ATENCIO PRIMARIA

Curs on-line de malalties Neurodegeneratives

SLT018/20/00215

G60720638 FUNDACIO ATENCIO PRIMARIA

Activitats preventives i de promoció de la salut

Import
Atorgat

35.000,00
329.300,00

