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RESOLUCIÓ, per a la concessió d’una subvenció a la Fundació d’Atenció Primària, amb NIF 
G60720638, per desenvolupar activitats preventives i de promoció de la salut integrades a 
l’atenció primària de Salut, durant l’any 2019, expedient SLT012/19/00021. 
 
Vista la sol·licitud d’una subvenció a la Fundació d’Atenció Primària, per un import de 217.600 
euros. 
 
Vista la proposta de resolució de subvenció de la Sub-directora general de Promoció de la Salut 
de data 9 d’octubre de 2019. 
 
Vist l’informe de no concurrència de data 31 de juliol de 2019 del secretari de Salut Pública del 
Departament de Salut, ateses les característiques específiques que concorren en aquest supòsit, 
les quals comporten la impossibilitat de promoure la concurrència adequada, d’acord amb el que 
estableix l’article 94 del Decret  legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de finances públiques de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 
31.12.2002). 
 
Atès l’interès que revesteix per al Departament de Salut les activitats que duu a terme 
l’esmentada entitat. 
 
Vist l’Acord de Govern pel qual s’autoritza el Departament de Salut a concedir una subvenció a 
la Fundació d’Atenció Primària, per desenvolupar activitats preventives i de promoció de la salut 
integrades a l’atenció primària de Salut, durant l’any 2019, de data 17 de desembre de 2019. 
 
 
RESOLC: 
 
1. Concedir una subvenció a la Fundació d’Atenció Primària, amb NIF G60720638, per 
desenvolupar activitats preventives i de promoció de la salut integrades a l’atenció primària de 
Salut, durant l’any 2019, per un import de 217.600 euros, amb càrrec a la partida 
pressupostària SA1403 D/481000100/4140/0000, del pressupost de la Generalitat de 
Catalunya per a l’any 2020. L’import d’aquesta subvenció correspon a un 100% del cost total 
del projecte, que és de 217.600 euros. 
 
2. La concessió de la subvenció resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en 
el pressupost 2020. 
 
3. El pagament de la subvenció es tramitarà un cop comprovada la justificació prevista a l’apartat 
6 d’aquesta resolució. L’import serà el total de la subvenció o, si és el cas, el de part proporcional 
correctament justificada. 
 
4. El beneficiari ha de facilitar als òrgans competents d’aquest Departament, a la Intervenció 
General de la Generalitat, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, la 
informació que aquests li requereixin en relació amb l’objecte de la subvenció, a efectes de 
realitzar el control oportú. 
 
5. La Fundació d’Atenció Primària ha de presentar els comptes de l’exercici en curs un cop 
aprovats i degudament registrats en el Departament de Justícia. 
 
6. A l’efecte de justificar l’aplicació dels fons rebuts l’entitat beneficiària ha de presentar, per a 
cada projecte subvencionat, un compte justificatiu amb informe d’auditor que ha de complir 
els requisits establerts en  l’article 5.1 de l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes 
de justificació de les subvencions, és a dir, ha d’anar acompanyat de la documentació següent:  

 
- Memòria explicativa del compliment de la finalitat de l’acció, activitat o projecte 

subvencionat, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.  
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- Memòria econòmica abreujada que ha d’incloure un llistat detallat i classificat de la 
totalitat de les despeses imputades al projecte subvencionat, amb identificació del 
creditor i del seu NIF, el número de factura o de justificant, la data d’emissió, la data de 
pagament, l’import total del percentatge de despesa imputat a la subvenció justificada 
que ha estat atorgada pel Departament de Salut.   

L’auditor de comptes que realitzi l’informe ha d’estar inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de 
Comptes, depenent de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes. L’auditor ha de ser el 
mateix que realitza l’auditoria dels comptes anuals de l’Entitat, en cas que hi estigui obligada 
legalment; en cas contrari, aquesta podrà designar qualsevol auditor que compleixi les 
condicions d’inscripció al ROAC. 

L'informe ha de seguir el model que figura a l'annex de l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, 
sobre les formes de justificació de subvencions.  

La despesa derivada de l’informe d’auditor es subvencionarà fins a un màxim d’un 3% de 
l’import total de la subvenció. 

Les actuacions del projecte s’han de dur a terme durant l’any 2019. 

Les despeses indirectes únicament s’admeten si estan degudament justificades i en cap cas 
poden superar el 20% del cost total del projecte presentat. 

L’entitat beneficiària haurà de presentar una liquidació on s’indiquin les desviacions respecte el 
pressupost inicial; una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència, i en el seu cas, carta de 
pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats, així com dels interessos que 
se’n derivin. 

L’IVA dels justificants queda exclòs de la subvenció si el beneficiari se’l pot deduir. En cas contrari 
podrà incloure l’IVA en la justificació, però caldrà presentar una declaració de l’entitat on acrediti 
o faci constar que no se’l pot deduir.

Aquesta documentació s’ha de presentar al Departament de Salut a través de la seu electrònica 
de la Generalitat de Catalunya (http:/tràmits.gencat.cat), essent el termini màxim per fer-ho el dia 
10 de febrer de 2020. 

Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs potestatiu 
de reposició en el termini d’un mes davant el conseller o consellera de salut o bé directament 
recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Barcelona o potestativament el corresponent al lloc del domicili del recurrent. Tot 
això, en compliment de les previsions contingudes a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i a la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 

La consellera de Salut 
Alba Vergés i Bosch  
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RESOLUCIÓ, per a la concessió d’una subvenció a la Fundació d’Atenció Primària, amb NIF 
G60720638, per desenvolupar programes de Salut i de Formació dels professionals sanitaris, 
per tal d’aplicar el consens per a la promoció de la Salut i la prevenció de la malaltia a l’àmbit 
de l’atenció primària, durant l’any 2019, expedient SLT012/19/00022. 
 
Vista la sol·licitud d’una subvenció a la Fundació d’Atenció Primària, per un import de 73.268 
euros. 
 
Vista la proposta de resolució de subvenció de la sub-directora general de Promoció de la Salut 
de data 9 d’octubre de 2019. 
 
Vist l’informe de no concurrència de data 31 de juliol de 2019 del secretari de Salut Pública del 
Departament de Salut, ateses les característiques específiques que concorren en aquest supòsit, 
les quals comporten la impossibilitat de promoure la concurrència adequada, d’acord amb el que 
estableix l’article 94 del Decret  legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de finances públiques de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 
31.12.2002). 
 
Atès l’interès que revesteix per al Departament de Salut les activitats que duu a terme 
l’esmentada entitat. 
 
Vist l’Acord de Govern pel qual s’autoritza el Departament de Salut a concedir una subvenció a 
la Fundació d’Atenció Primària, per desenvolupar programes de Salut i de Formació dels 
professionals sanitaris, per tal d’aplicar el consens per a la promoció de la Salut i la prevenció de 
la malaltia a l’àmbit de l’atenció primària, durant l’any 2019, de data 17 de desembre de 2019. 
 
RESOLC: 
 
1. Concedir una subvenció a la Fundació d’Atenció Primària, amb NIF G60720638, per 
desenvolupar programes de Salut i de Formació dels professionals sanitaris, per tal d’aplicar 
el consens per a la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia a l’àmbit de l’atenció 
primària, durant l’any 2019, per un import de 73.268 euros, amb càrrec a la partida 
pressupostària SA1403 D/481000100/4140/0000, del pressupost de la Generalitat de 
Catalunya per a l’any 2020. L’import d’aquesta subvenció correspon a un 74,56% del cost total 
del projecte, que és de 98.268 euros. 
 
2. La concessió de la subvenció resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en 
el pressupost 2020. 
 
3. El pagament de la subvenció es tramitarà un cop comprovada la justificació prevista a l’apartat 
6 d’aquesta resolució. L’import serà el total de la subvenció o, si és el cas, el de part proporcional 
correctament justificada. 
 
4. El beneficiari ha de facilitar als òrgans competents d’aquest Departament, a la Intervenció 
General de la Generalitat, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, la 
informació que aquests li requereixin en relació amb l’objecte de la subvenció, a efectes de 
realitzar el control oportú. 
 
5. La Fundació d’Atenció Primària ha de presentar els comptes de l’exercici en curs un cop 
aprovats i degudament registrats en el Departament de Justícia. 
 
6. A l’efecte de justificar l’aplicació dels fons rebuts l’entitat beneficiària ha de presentar, per a 
cada projecte subvencionat, un compte justificatiu amb informe d’auditor que ha de complir 
els requisits establerts en  l’article 5.1 de l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes 
de justificació de les subvencions, és a dir, ha d’anar acompanyat de la documentació següent:  
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- Memòria explicativa del compliment de la finalitat de l’acció, activitat o projecte 
subvencionat, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. 

- Memòria econòmica abreujada que ha d’incloure un llistat detallat i classificat de la 
totalitat de les despeses imputades al projecte subvencionat, amb identificació del 
creditor i del seu NIF, el número de factura o de justificant, la data d’emissió, la data de 
pagament, l’import total del percentatge de despesa imputat a la subvenció justificada 
que ha estat atorgada pel Departament de Salut.   

L’auditor de comptes que realitzi l’informe ha d’estar inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de 
Comptes, depenent de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes. L’auditor ha de ser el 
mateix que realitza l’auditoria dels comptes anuals de l’Entitat, en cas que hi estigui obligada 
legalment; en cas contrari, aquesta podrà designar qualsevol auditor que compleixi les 
condicions d’inscripció al ROAC. 

L'informe ha de seguir el model que figura a l'annex de l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, 
sobre les formes de justificació de subvencions.  

La despesa derivada de l’informe d’auditor es subvencionarà fins a un màxim d’un 3% de 
l’import total de la subvenció. 

Les actuacions del projecte s’han de dur a terme durant l’any 2019. 

Les despeses indirectes únicament s’admeten si estan degudament justificades i en cap cas 
poden superar el 20% del cost total del projecte presentat. 

L’entitat beneficiària haurà de presentar una liquidació on s’indiquin les desviacions respecte el 
pressupost inicial; una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència, i en el seu cas, carta de 
pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats, així com dels interessos que 
se’n derivin. 

L’IVA dels justificants queda exclòs de la subvenció si el beneficiari se’l pot deduir. En cas contrari 
podrà incloure l’IVA en la justificació, però caldrà presentar una declaració de l’entitat on acrediti 
o faci constar que no se’l pot deduir.

Aquesta documentació s’ha de presentar al Departament de Salut a través de la seu electrònica 
de la Generalitat de Catalunya (http:/tràmits.gencat.cat), essent el termini màxim per fer-ho el dia 
10 de febrer de 2020. 

Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs potestatiu 
de reposició en el termini d’un mes davant el conseller o consellera de salut o bé directament 
recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Barcelona o potestativament el corresponent al lloc del domicili del recurrent. Tot 
això, en compliment de les previsions contingudes a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i a la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 

La consellera de Salut 
Alba Vergés i Bosch 



             
 

 
 

1 
 

RESOLUCIÓ, per a la concessió d’una subvenció a la Fundació d’Atenció Primària, amb NIF 
G60720638, per desenvolupar un programa de promoció de l’activitat física saludable des de 
l’atenció primària de salut, durant l’any 2019, expedient SLT012/19/00023. 
 
Vista la sol·licitud d’una subvenció a la Fundació d’Atenció Primària, per un import de 88.500 
euros. 
 
Vista la proposta de resolució de subvenció de la sub-directora general de Promoció de la Salut 
de data 9 d’octubre de 2019. 
 
Vist l’informe de no concurrència de data 31 de juliol de 2019 del secretari de Salut Pública del 
Departament de Salut, ateses les característiques específiques que concorren en aquest supòsit, 
les quals comporten la impossibilitat de promoure la concurrència adequada, d’acord amb el que 
estableix l’article 94 del Decret  legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de finances públiques de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 
31.12.2002). 
 
Atès l’interès que revesteix per al Departament de Salut les activitats que duu a terme 
l’esmentada entitat. 
 
Vist l’Acord de Govern pel qual s’autoritza el Departament de Salut a concedir una subvenció a 
la Fundació d’Atenció Primària, per desenvolupar un programa de promoció de l’activitat física 
saludable des de l’atenció primària de salut, durant l’any 2019, de data 17 de desembre de 2019. 
 
RESOLC: 
 
1. Concedir una subvenció a la Fundació d’Atenció Primària, amb NIF G60720638, per 
desenvolupar un programa de promoció de l’activitat física saludable des de l’atenció primària 
de salut, durant l’any 2019, per un import de 88.500 euros, amb càrrec a la partida 
pressupostària SA1403 D/481000100/4140/0000, del pressupost de la Generalitat de 
Catalunya per a l’any 2020. L’import d’aquesta subvenció correspon a un 100% del cost total 
del projecte, que és de 88.500 euros. 
 
2. La concessió de la subvenció resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en 
el pressupost 2020. 
 
3. El pagament de la subvenció es tramitarà un cop comprovada la justificació prevista a l’apartat 
6 d’aquesta resolució. L’import serà el total de la subvenció o, si és el cas, el de part proporcional 
correctament justificada. 
 
4. El beneficiari ha de facilitar als òrgans competents d’aquest Departament, a la Intervenció 
General de la Generalitat, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, la 
informació que aquests li requereixin en relació amb l’objecte de la subvenció, a efectes de 
realitzar el control oportú. 
 
5. La Fundació d’Atenció Primària ha de presentar els comptes de l’exercici en curs un cop 
aprovats i degudament registrats en el Departament de Justícia. 
 
6. A l’efecte de justificar l’aplicació dels fons rebuts l’entitat beneficiària ha de presentar, per a 
cada projecte subvencionat, un compte justificatiu amb informe d’auditor que ha de complir 
els requisits establerts en  l’article 5.1 de l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes 
de justificació de les subvencions, és a dir, ha d’anar acompanyat de la documentació següent:  

 
- Memòria explicativa del compliment de la finalitat de l’acció, activitat o projecte 

subvencionat, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.  
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- Memòria econòmica abreujada que ha d’incloure un llistat detallat i classificat de la 
totalitat de les despeses imputades al projecte subvencionat, amb identificació del 
creditor i del seu NIF, el número de factura o de justificant, la data d’emissió, la data de 
pagament, l’import total del percentatge de despesa imputat a la subvenció justificada 
que ha estat atorgada pel Departament de Salut.   

L’auditor de comptes que realitzi l’informe ha d’estar inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de 
Comptes, depenent de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes. L’auditor ha de ser el 
mateix que realitza l’auditoria dels comptes anuals de l’Entitat, en cas que hi estigui obligada 
legalment; en cas contrari, aquesta podrà designar qualsevol auditor que compleixi les 
condicions d’inscripció al ROAC. 

L'informe ha de seguir el model que figura a l'annex de l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, 
sobre les formes de justificació de subvencions.  

La despesa derivada de l’informe d’auditor es subvencionarà fins a un màxim d’un 3% de 
l’import total de la subvenció. 

Les actuacions del projecte s’han de dur a terme durant l’any 2019. 

Les despeses indirectes únicament s’admeten si estan degudament justificades i en cap cas 
poden superar el 20% del cost total del projecte presentat. 

L’entitat beneficiària haurà de presentar una liquidació on s’indiquin les desviacions respecte el 
pressupost inicial; una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència, i en el seu cas, carta de 
pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats, així com dels interessos que 
se’n derivin. 

L’IVA dels justificants queda exclòs de la subvenció si el beneficiari se’l pot deduir. En cas contrari 
podrà incloure l’IVA en la justificació, però caldrà presentar una declaració de l’entitat on acrediti 
o faci constar que no se’l pot deduir.

Aquesta documentació s’ha de presentar al Departament de Salut a través de la seu electrònica 
de la Generalitat de Catalunya (http:/tràmits.gencat.cat), essent el termini màxim per fer-ho el dia 
10 de febrer de 2020. 

Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs potestatiu 
de reposició en el termini d’un mes davant el conseller o consellera de salut o bé directament 
recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Barcelona o potestativament el corresponent al lloc del domicili del recurrent. Tot 
això, en compliment de les previsions contingudes a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i a la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 

La consellera de Salut 
Alba Vergés i Bosch 
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RESOLUCIÓ per a la concessió d’una subvenció a la Fundació d’Atenció Primària, amb NIF 
G60720638, per al desenvolupament d’un curs on-line de malalties neurodegeneratives pels 
professionals de la medicina i infermeria de l’Atenció Primària, per import de 35.000 euros, durant 
l’any 2019, exp. SLT12/19/00024. 
 
Vista la sol·licitud d’una subvenció de la Fundació d’Atenció Primària, per un import de 35.000 
euros. 
 
Vista la proposta de subvenció de la directora general de Planificació en Salut de data 14 
d’octubre de 2019. 
 
Vist l’informe de no concurrència de data 1 d’agost de 2019 de la Secretària General del 
Departament de Salut, ateses les característiques específiques que concorren en aquest supòsit, 
les quals comporten la impossibilitat de promoure la concurrència adequada, d’acord amb el que 
estableix l’article 94 del Decret  legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de finances públiques de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 
31.12.2002). 
 
Atès l’interès que revesteix per al Departament de Salut les activitats que duu a terme 
l’esmentada entitat. 
 
Vist l’Acord de Govern pel qual s’autoritza el Departament de Salut a concedir una subvenció a 
la Fundació d’Atenció Primària, per al desenvolupament d’un curs on-line de malalties 
neurodegeneratives pels professionals de la medicina i infermeria de l’Atenció Primària, durant 
l’any 2019, de data 17 desembre de 2019. 
 
 
RESOLC: 
 
1. Concedir una subvenció a la Fundació d’Atenció Primària, amb NIF G60720638, per al 
desenvolupament del curs on-line de malalties neurodegeneratives pels professionals de la 
medicina i infermeria de l’Atenció Primària per l’any 2019, per import de 35.000,00€ euros, 
amb càrrec a la partida pressupostària SA16 D/481000100/4190/0000 del pressupost de la 
Generalitat de Catalunya per al 2020. L’import d’aquesta subvenció es correspon a un 100% del 
cost total del projecte, que és de 35.000 euros. 
 
2. La concessió de la subvenció resta condicionada a l’existència de crèdit suficient i adequat. 
 
3. El pagament de la subvenció es tramitarà un cop comprovada la justificació prevista a l’apartat 
6 d’aquesta resolució. L’import serà el total de la subvenció o, si és el cas, el de part proporcional 
correctament justificada.  
 
4. El beneficiari ha de facilitar als òrgans competents d’aquest Departament, a la Intervenció 
General de la Generalitat, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, la 
informació que aquests li requereixin en relació amb l’objecte de la subvenció, a efectes de 
realitzar el control oportú. 
 
5. La Fundació Privada d’Atenció Primària ha de presentar els comptes de l’exercici en curs 
un cop aprovats i degudament registrats en el Departament de Justícia. 

 
6. A l’efecte de justificar l’aplicació dels fons rebuts l’entitat beneficiària ha de presentar, per a 
cada projecte subvencionat, un compte justificatiu amb informe d’auditor que ha de complir 
els requisits establerts en  l’article 5.1 de l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes 
de justificació de les subvencions, és a dir, ha d’anar acompanyat de la documentació següent:  
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- Memòria explicativa del compliment de la finalitat de l’acció, activitat o projecte 
subvencionat, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. 

- Memòria econòmica abreujada que ha d’incloure un llistat detallat i classificat de la 
totalitat de les despeses imputades al projecte subvencionat, amb identificació del 
creditor i del seu NIF, el número de factura o de justificant, la data d’emissió, la data de 
pagament, l’import total del percentatge de despesa imputat a la subvenció justificada 
que ha estat atorgada pel Departament de Salut.   

L’auditor de comptes que realitzi l’informe ha d’estar inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de 
Comptes, depenent de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes. L’auditor ha de ser el 
mateix que realitza l’auditoria dels comptes anuals de l’Entitat, en cas que hi estigui obligada 
legalment; en cas contrari, aquesta podrà designar qualsevol auditor que compleixi les 
condicions d’inscripció al ROAC. 

L'informe ha de seguir el model que figura a l'annex de l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, 
sobre les formes de justificació de subvencions.  

La despesa derivada de l’informe d’auditor es subvencionarà fins a un màxim d’un 3% de 
l’import total de la subvenció. 

Les actuacions del projecte s’han de dur a terme durant l’any 2019. 

Les despeses indirectes únicament s’admeten si estan degudament justificades i en cap cas 
poden superar el 20% del cost total del projecte presentat. 

L’entitat beneficiària haurà de presentar una liquidació on s’indiquin les desviacions respecte el 
pressupost inicial; una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència, i en el seu cas, carta de 
pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats, així com dels interessos que 
se’n derivin. 

L’IVA dels justificants queda exclòs de la subvenció si el beneficiari se’l pot deduir. En cas contrari 
podrà incloure l’IVA en la justificació, però caldrà presentar una declaració de l’entitat on acrediti 
o faci constar que no se’l pot deduir.

Aquesta documentació s’ha de presentar al Departament de Salut a través de la seu electrònica 
de la Generalitat de Catalunya (http:/tràmits.gencat.cat), essent el termini màxim per fer-ho el dia 
10 de febrer de 2020. 

Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs potestatiu 
de reposició en el termini d’un mes davant el conseller o consellera de salut o bé directament 
recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Barcelona o potestativament el corresponent al lloc del domicili del recurrent. Tot 
això, en compliment de les previsions contingudes a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i a la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 

La consellera de Salut 
Alba Vergés i Bosch 



  
 
 
 
 

Identificació de la convocatòria 
 

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions per al finançament a 
entitats privades sense afany de lucre, per a les actuacions realitzades en l’àmbit de la salut 
de prevenció i tractament de les drogodependències durant l’any 2019. 

 
 

Fets 
 

1. Mitjançant la resolució SLT/1662/2019, de 12 de juny, es va publicar la convocatòria 
per a la concessió de subvencions per al finançament a entitats privades sense 
afany de lucre, per a les actuacions realitzades en l’àmbit de la salut de prevenció i 
tractament de les drogodependències durant l’any 2019, al DOGC núm. 7902 de 
data 21.06.2019 (ref. BDNS 462535). 

 
2. De conformitat amb la proposta de resolució provisional d’aquesta convocatòria de 

subvencions, publicada en data 3 d’octubre de 2019, al Tauler de la seu electrònica 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

 
3. De conformitat amb la revisió de les cartes d’acceptació i les al·legacions 

presentades per les entitats sol·licitants, durant el període concedit. 
 

4. De conformitat amb la proposta de Resolució de concessió formulada per l’òrgan 
instructor. 

 
5. Es disposa de crèdit adequat i suficient a les partides pressupostàries: SA1404 

D/481000100/4140/0000, SA1404 D/481000100/4140/2018 FPROGSAN, SA1404 
D/481000100/4140/0000 FPROGSAN, SA1404 D/482000100/4140/2017 SA1404 
D/482000100/4140/2018 FPROGSAN i SA1404 D/482000100/4140/0000. 

 
Fonaments de dret 

 
1. Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, de 24 de desembre, i 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. 

 
 

Resolució 
 

Per tant, resolc: 
 

1. Concedir les subvencions a les entitats que es detallen a l’annex 1 d’aquesta resolució 
per l’import que es determina per cada entitat, amb càrrec a les partides següents del 
pressupost 2019: 



 
 
 
 
 
 
 

Centre gestor Posició pressupostària Import concedit 
SA1404 D/481000100/4140/0000 126.481,48 
SA1404 D/481000100/4140/2018 FPROGSAN 93.249,08 
SA1404 D/481000100/4140/0000 FPROGSAN 915.635,98 
SA1404 D/482000100/4140/2017 FPROGSAN 170.097,77 
SA1404 D/482000100/4140/2018 FPROGSAN 166.304,61 
SA1404 D/482000100/4140/0000 FPROGSAN 217.452,24 
TOTAL 1.689.221,16 

 

2. Denegar les sol·licituds relacionades en l’annex 2 pels motius que hi figuren. 
 

3. Declarar que les entitats relacionades a l’annex 3 no s’admeten perquè s’han 
presentat duplicades. 

 
4. Declarar que no hi ha cap entitat a la llista de reserva. 

 
5. Notificar aquesta resolució a les persones interessades mitjançant la publicació al 

Tauler de la seu electrònica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 

6. Tramitar el pagament del 80% de l’import total de la subvenció a les entitats que 
l’hagin sol·licitada, en concepte de bestreta, d’acord amb l’apartat 9 de la 
convocatòria, sense que se n’estableixin garanties. El percentatge restant es 
tramitarà un cop acomplert el tràmit de la justificació. 

 
 

Les entitats beneficiàries hauran de presentar, davant del Secretari de Salut Pública del 
Departament de Salut la documentació justificativa de la subvenció, que preveu l’apartat 9 
de la Resolució SLT/1662/2019 i la base 16 de l'Ordre SLT/257/2017, de 30 de novembre, 
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 afany de lucre 
que realitzin actuacions en l'àmbit de la salut. 

 
Les entitats beneficiàries han de presentar les justificacions, de forma telemàtica a través 
de la pàgina web tràmits gencat, https://web.gencat.cat/ca/tramits/ , des de l’endemà de la 
publicació d’aquesta resolució al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1 , fins al 28 de febrer de 2020 com a 
màxim. 

 
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. 

 
 

CPISR-1 C 
Joan Guix 
Oliver 

Signat digitalment per 
CPISR-1 C Joan Guix 
Oliver 
Data: 2019.11.15 
13:52:59 +01'00' 

 
El secretari de Salut Pública 



 
ANNEX 1. RELACIÓ DE SUBVENCIONS ATORGADES 

 
 
 
 
Codi expedient 

 
 
 
Identificaci

ó 

 
 
 
Nom beneficiari 

 
 
 
Descripció acció 

 
 
 
Pressupost 

 
 
 

Import 
sol·licitat

 
 
Import 
proposat 

 
 
PARTIDA 
PRESSUPOSTÀRIA 

 
 
 
puntuac

i 

 
 
% 
import 
sol·licit
at 

          

SLT014/19/0003
2 

G6072063
8 

FUNDACIO ATENCIO 
PRIMARIA 

 Programa Beveu Menys 
2019 

  185.000,0
0 

 185.000,0
0 

 185.000,0
0 

D/481000100/4140/0000
F 

 
100,0
0 

 
100 

        

 G6072063
8 
Total

    185.000,0
0 
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