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DEPARTAMENT
DE JUSTÍCIA
RESOLUCIÓ
JUS/1563/2008, de 13 de maig, de declaració d’utilitat pública de diverses associacions.
D’acord amb la normativa vigent, i a iniciativa de les associacions corresponents,
poden ser declarades d’utilitat pública aquelles que reuneixin els requisits de l’article
32 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.
D’acord amb el que estableix el Reial decret 1266/2007, de 24 de setembre, de
traspàs de funcions de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en
matèria de declaració d’utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneicis iscals a les associacions i les fundacions, s’han traspassat a la Generalitat de
Catalunya les funcions relatives a la declaració i la revocació d’utilitat pública de les
associacions, les federacions i les confederacions que desenvolupin majoritàriament
les seves funcions a Catalunya, estiguin inscrites en un registre de titularitat de la
Generalitat i tinguin la seva seu al territori de Catalunya.
Mitjançant el Decret 6/2008, de 21 de gener, s’assignen al Departament de Justícia
les funcions traspassades a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració
d’utilitat pública de les associacions i l’aplicació de beneicis iscals a associacions
i fundacions.
Instruïts els expedients corresponents, relatius a la sol·licitud de declaració d’utilitat pública d’associacions competència de la Generalitat de Catalunya, on consten
els informes favorables preceptius,
RESOLC:
—1 Declarar d’utilitat pública les associacions següents, inscrites al Registre
d’Associacions del Departament de Justícia:
Associació Educativa Ítaca, inscrita amb el número 7575 de la Secció 1a de la
demarcació de Barcelona.
Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres, inscrita amb el número 16363
de la Secció 1a de la demarcació de Barcelona.
L’Arc de la Solidaritat, inscrita amb el número 24654 de la Secció 1a de la demarcació de Barcelona.
Associació Neurològica Amics del Baix Montseny (ANABM), inscrita amb el
número 27800 de la Secció 1a de la demarcació de Barcelona.
—2 Notiicar aquesta Resolució a les persones interessades, fent-los avinent que
contra ella, que exhaureix la via administrativa, poden interposar, amb caràcter
potestatiu, recurs de reposició davant d’aquest òrgan en el termini d’un mes,
d’acord amb el que estableixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; o bé recurs contenciós administratiu davant de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el
termini de dos mesos, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
ambdós terminis a comptar de l’endemà de la notiicació d’aquesta Resolució a les
persones interessades.
Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que
se’n notiiqui la resolució, es podrà entendre desestimat i es podrà interposar recurs
contenciós administratiu en el termini de sis mesos, a comptar de l’endemà en què
es produeixi l’acte presumpte desestimatori del recurs.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
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Barcelona, 13 de maig de 2008
MONTSERRAT TURA I CAMAFREITA
Consellera de Justícia
(08.130.125)
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DEPARTAMENT
DE SALUT
ACORD
GOV/90/2008, de 20 de maig, pel qual s’aprova el Mapa sanitari, sociosanitari i
de salut pública.
L’elaboració d’un nou Mapa sanitari –l’anomenat Mapa sanitari, sociosanitari
i de salut pública– va ser una de les iniciatives que va endegar el Departament de
Salut en l’anterior legislatura, d’acord amb el Pla de Govern 2004-2007.
L’avantprojecte de Mapa sanitari va ser elaborat pel Departament de Salut,
mitjançant la Direcció General de Planiicació i Avaluació, i va ser aprovat pel
Consell de Direcció del Servei Català de la Salut i presentat al Consell Català de la
Salut, tal com exigeix l’article 4.2 del Decret 37/2008, de 12 de febrer, en la sessió
extraordinària i conjunta celebrada en data 26 de setembre de 2006.
Posteriorment, mitjançant el Decret 37/2008, de 12 de febrer, es va regular el
Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública com a instrument de planiicació
mitjançant el qual el Departament de Salut determina les línies directrius per fer
efectiu el desenvolupament dels serveis que conformen el sistema públic de salut
per adequar-los a les necessitats de la població, d’acord amb els objectius del Pla de
Salut de Catalunya, i atenent criteris d’equitat, eiciència, sostenibilitat i satisfacció
a la ciutadania.
En l’elaboració del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública, que s’adjunta
annex a aquest Acord, s’han tingut en compte els canvis en les necessitats de la
població, els resultats de l’avaluació dels serveis, els avenços en els coneixements
cientíics i els àmbits de prioritat en la planiicació de serveis que estableix el Departament de Salut, d’acord amb el Pla de salut de Catalunya. L’Avantprojecte de mapa
sanitari, sociosanitari i de salut pública s’ha sotmès a tràmit d’informació pública,
mitjançant la publicació d’un Edicte de data 25 de setembre de 2007, i d’audiència
d’aquelles entitats que tenen la representació i defensa d’interessos afectats. Per tant,
el procediment d’elaboració, aprovació i consulta del Mapa sanitari, sociosanitari i
de salut pública ha complert la tramitació que preveu l’article 4 del Decret 37/2008,
anteriorment esmentat.
Així mateix, el Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública ha estat aprovat pel
Comitè de direcció del mateix Mapa, òrgan constituït en virtut del que estableix
l’article 6 del Decret 37/2008, de 12 de febrer, en data 17 de març de 2008.
La plasmació dels criteris de planiicació del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut
en forma dels escenaris territorials inclosos en el Mapa es durà a terme d’acord amb
la realitat territorial de referència de les estructures per a la governabilitat territorial
que es constitueixin en cada moment en l’àmbit de la salut.
De coformitat amb el que s’ha exposat, atès que segons estableix l’article 4.3 del
Decret 37/2008, de 12 de febrer, el Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública
és aprovat per Acord del Govern de la Generalitat, a proposta de la consellera de
Salut, el Govern adopta el següent
ACORD:
—1 S’aprova el Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública de Catalunya que
s’adjunta, annex, a aquest Acord.
—2 Aquest Acord s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i se’n podrà consultar l’annex a través de la pàgina web del Departament
de Salut (www.gencat.cat/salut), i estarà a disposició de les persones interessades a la
Direcció General de Planiicació i Avaluació del Departament de Salut (Travessera
de les Corts, 131-159, Pavelló Ave Maria, 08028 Barcelona).
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