En data 5 de febrer de 2017, l'entitat Assoc. Pit Penedès - Grupo de Suport a la lactància
materna ha presentat una sol·licitud amb número de registre 9002E/32/2017 en què sol·licita
a la Directora General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària que atorgui el
reconeixement d'interès sanitari (RIS) a l’activitat:
XIV congreso FEDALMA. Lactancia materna: rompiendo etiquetas.

Atesa l'Ordre de 9 d'octubre de 1986, publicada al DOGC número 756, de 22 d'octubre de
1986, per la qual es regula el reconeixement sanitari d'actes de caràcter científic.
De conformitat amb l’article 68 del Decret 6/2017, de 17 de gener, de reestructuració del
Departament de Salut, la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària
(DGOPRS) del Departament de Salut té assignades entre d’altres funcions l’establiment i
direcció de les polítiques d’ordenació, formació i desenvolupament professional, així com
exercir l’autoritat sanitària en l’acreditació i certificació de professionals sanitaris i formació
d’aquests.
RESOLC

1. Atorgar el reconeixement d'interès sanitari a l'activitat XIV congreso FEDALMA. Lactancia
materna: rompiendo etiquetas.. L'atorgament d'aquest Reconeixement d'Interès Sanitari, no
autoritza l'ús de l'emblema de la Generalitat.
2. Notificar aquesta resolució a la persona interessada.
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs
d’alçada davant el conseller del Departament de Salut en el termini d ’un mes, a comptar de
l’endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableixen els articles 121 i 122 de la
Llei 39/2015, d1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, sens perjudici que es puguin interposar qualsevol altre recurs que es consideri
convenient per a la defensa dels propis interessos.

Barcelona, 15 de març de 2017

Neus Rams Pla
Directora General

Roc Boronat, 81-95
08005 Barcelona
Tel. 93 551 39 00
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http://www.gencat.cat/salut/ies

Inma Pablos Rodríguez
Assoc. Pit Penedès - Grupo de Suport a la lactància materna
Carrer Escorxador, 19-21
08720 Vilafranca del Penedès

Benvolgut/da,

Adjunt us trametem l’original de la resolució favorable de la Directora general de d ’Ordenació
Professional i Regulació Sanitària, de data 15 de març de 2017, amb número de registre
9002S/12/2017, que atorga el reconeixement d’interès sanitari a l’activitat XIV congreso
FEDALMA. Lactancia materna: rompiendo etiquetas..

Cordialment,

Alicia Avila Lopez
Subdirectora General d'Ordenació i Desenvolupament Professional
Barcelona, 15 de març de 2017

Roc Boronat, 81-95
08005 Barcelona
Tel. 93 551 39 00
Fax 93 551 75 19
http://www.gencat.cat/salut/ies

