ANTONI PONT SALVADÓ
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PASSEIG PRIM 23 6º 1ª
43202

REUS

En data 18/11/2011 20:14:12, des de l'entitat ACUC es va presentar la sol·licitud amb registre d'entrada
núm. 9002E/9007/2011 en la qual es demanava al director de l'Institut d'Estudis de la Salut que se li
atorgués el reconeixement d'interès sanitari a: XX JORNADES DE L´ASSOCIACIÓ CATALANA
D´URÒLEGES DE COMARQUES
Atès l'informe dels assessors respecte aquest assumpte.
Atesa l'Ordre de 9 d'octubre de 1986, publicada al DOGC núm. 756, de 22 d'octubre de 1986 per la qual es
regula el reconeixement sanitari d'actes de caràcter científic.
Per tot l'exposat, i en virtut de la resolució SLT/1085/2011, de 3 de maig, per la qual s'assignen
temporalment a la persona titular de la Secretaria d'Estrat ègia i Coordinació del Departament de Salut les
funcions atribuïdes a la persona titular de la Direcció de l'Institut d'Estudis de la Salut del Departament de
Salut,
RESOLC:

1. Atorgar el reconeixement d'interès sanitari a:
XX JORNADES DE L´ASSOCIACIÓ CATALANA D´URÒLEGES DE COMARQUES

2. Tal com s'esmenta en l'Ordre de 9 d'octubre de 1986, caldria que la llengua catalana estigués present
en els actes, programes i publicacions relacionats amb l'activitat motiu d'aquesta resolució.
3. L'atorgament d'aquest reconeixement d'interès sanitari no autoritza l'ús de l'emblema de la Generalitat.
4. Que es notifiqui aquesta resolució a la persona interessada.
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'al çada davant
del conseller del Departament de Salut en el temini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació de la
resolució, segons el que estableix l'article 114 i els següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sense perjudici que
es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient per a la defensa dels propis
interessos.

Francesc Sancho i Serena
Secretari d'Estratègia i Coordinació del Departament de Salut
Barcelona,

21 de novembre de 2011
- Data:

21/11/2011 9:25:12

- Núm. de registre sortida:

9002S/9009/2011

NOTA IMPORTANT: L'atorgament d'aquest Reconeixement d'Interès Sanitari, no autoritza l'ús de l'emblema de la Generalitat.
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