
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE SALUT

RESOLUCIÓ SLT/745/2013, de 3 d’abril, per la qual es dóna publicitat a les subvencions concedides pel
Departament de Salut durant l’exercici de 2012.

Atès el que disposen l’article 94.6 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 l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, els ens concedents han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya les
subvencions concedides, amb indicació de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual
s’imputen, el beneficiari, la quantitat concedida i la finalitat, excepte les subvencions concedides que siguin
d’una quantia inferior a 3.000,00 euros, que s’han de publicar per altres procediments, d’acord amb les seves
característiques, quantia i nombre, que assegurin la publicitat dels beneficiaris.

En compliment d’aquests preceptes,

Resolc:

Donar publicitat a les subvencions d’un import igual o superior a 3.000,00 euros concedides pel Departament
de Salut durant l’any 2012, que es detallen a l’annex d’aquesta Resolució.

Barcelona, 3 d’abril de 2013

Boi Ruiz i García

Conseller de Salut

Annex

Relació de les subvencions d’un import igual o superior a 3.000,00 euros concedides pel Departament de Salut
durant l’any 2012

Entitat: Fundació Privada Institut de Recerca de la Sida-Caixa (IRSI-CAIXA).

Subvenció total: 132.000 euros.

Projecte: Programa HIVACAT. Desenvolupar un programa conjunt de recerca en vacunes profilàctiques i
terapèutiques contra la sida.

Partida pressupostària: SA12D/481000100/5730/0000.

Entitat: Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació (CUS).

Subvenció total: 78.210 euros.

Projecte: millora, planificació i foment de l'ús racional dels serveis de la salut pública.

Partida pressupostària: SA12D/482000100/4190/0000.
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Entitat: Institut Borja de Bioètica.

Subvenció total: 81.225 euros.

Projecte: dur a terme actuacions de difusió, formació i recerca en l'àmbit de la bioètica.

Partida pressupostària: SA12D/482000100/4190/0000.

Entitat: Federació Catalana d'Associacions de Familiars de Malalts Mentals (FECAFAMM).

Subvenció total: 162.450 euros.

Projecte: participació activa dels afectats, el suport a les famílies, la sensibilització social i la lluita contra
l'estigma.

Partida pressupostària: SA12D/482000100/4190/0000.

 

Entitat: Associació Catalana contra l'Anorèxia i la Bulímia (ACAB).

Subvenció total: 30.000 euros.

Projecte: atenció i suport a malalts i famílies i sensibilització social sobre els trastorns del comportament
alimentari (anorèxia, bulímia, trastorn per afartament-obesitat.

Partida pressupostària: SA12D/482000100/4190/0000-SA12D/482000100/4190/2011.

 

Entitat: Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears.

Subvenció total: 295.000 euros.

Projecte: desenvolupament del Projecte CEDIMCAT sobre medicaments a Catalunya.

Partida pressupostària: SA12D/482000100/4190/2011.

 

Entitat: Fundació d'Atenció Primària (FAP) i Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFIC).

Subvenció total: 265.000 euros.

Projecte: realització XI Jornada d’Actualització Terapèutica i el Projecte d’Ús Racional dels Medicaments.

Partida pressupostària: SA12D/482000100/4190/2011.

 

Entitat: Fundació Privada Catalana d'Hemofília.

Subvenció total: 209.950 euros.

Projecte: desenvolupar activitats i serveis assistencials als malalts afectats per coagulopaties congènites
derivades de la seva afectació pel VIH.

Partida pressupostària: SA01D/482000100/4190/0000.

 

Entitat: Fundació Malalts Mentals de Catalunya.

Subvenció total: 86.650 euros.

Projecte: realització del Projecte Pretutela.

Partida pressupostària: SA0101D/48200100/4190/0000.
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Entitat: Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.

Subvenció total: 55.621,11 euros.

Projecte: dur a terme actuacions de caràcter sanitari.

Partida pressupostària: SA01D/482000100/4190/0000.

 

Entitat: Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.

Subvenció total: 56.000 euros.

Projecte: actuacions de caràcter sanitari.

Partida pressupostària: SA01D/482000100/4190/000.

 

Entitat: Fundació Privada Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.

Subvenció total: 165.000 euros.

Projecte: realització de diversos projectes sobre seguretat dels pacients.

Partida pressupostària: SA12D/482000100/4190/0000.

 

Entitat: Fundació d'Atenció Primària i Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.

Subvenció total: 194.000 euros.

Projecte: desenvolupament d’unitats funcionals de seguretat dels pacients en atenció primària.

Partida pressupostària: SA12D/482000100/4190/2011.

 

Entitat: Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT).

Subvenció total: 38.250 euros.

Projecte: activitats d'assessorament, formació i informació en l'àmbit de la salut.

Partida pressupostària: SA0101D/482000100/4190/0000.

 

Entitat: Creu Roja Espanyola.

Subvenció total: 1.027.965 euros.

Projecte: portar a terme actuacions de caràcter sanitari i humanitari.

Partida pressupostària: SA01D/482000100/4190/0000.

 

Entitat: Fundació d'Infermeria Catalana (FUDINCA).

Subvenció total: 38.250 euros.

Projecte: desenvolupar activitats relacionades amb el seu Pla de comunicació i els plans de formació propis.

Partida pressupostària: SA0101D/481000100/4190/0000.

Entitat: Fundació Privada Knowledge Innovation Market Barcelona (KIM).
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Subvenció total: 90.000 euros.

Projecte: accions de foment en innovació hospitalària.

Partida pressupostària: SA0101D/481000100/4190/0000.

Entitat: Fundació Privada Pascual i Prats.

Subvenció total: 7.650 euros.

Projecte: espai del metge i de la salut rural.

Partida pressupostària: SA01D/481000100/4190/2010.

Entitat: Fundació Privada Hospitalitat Mare de Déu de Lourdes.

Subvenció total: 9.500 euros.

Projecte: servei de suport a les famílies cuidadores desplaçades a Barcelona per motiu de malaltia.

Partida pressupostària: SA01D/481000100/4190/2010.

Entitat: Fundació IRSI-CAIXA.

Subvenció total: 531.000 euros.

Projecte: coadjuvar en les despeses del Laboratori de Retrovirologia ubicat a l'Hospital Germans Trias i Pujol.

Partida pressupostària: SA12D/481000100/5730/0000.

(13.098.031)
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