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A) SALUT PÚBLICA 
 

• INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio Marco de la OMS para el control del 
tabaco, hecho en Ginebra el 21 de mayo de 2003. BOE 35, de 10.02.05. [Documento 
PDF] 

• ORDRE SLT/32/2005, de 17 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores 
de la concessió de subvencions a entitats privades sense afany de lucre per al 
finançament d'activitats de prevenció de la infecció pel VIH/sida. (Pàg. 3319) 
DOGC 4326, de 18.02.05. 

• ORDRE SLT/44/2005, de 17 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per 
adjudicar una beca per participar en les activitats de recerca sobre epidemiologia 
del VIH i processos relacionats de la Xarxa temàtica d'investigació cooperativa en 
epidemiologia i salut pública. (Pàg. 3321)  DOGC 4326, de 18.02.05. 

• ORDRE SLT/47/2005, de 17 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per 
adjudicar dues beques per participar en les activitats de recerca de la Xarxa 
temàtica d'investigació cooperativa en epidemiologia i salut pública. (Pàg. 3322) 

 DOGC 4326, de 18.02.05. 
• RESOLUCIÓ SLT/340/2005, de 17 de febrer, per la qual es convoca concurs públic 

per a la concessió de subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per al 
finançament d'activitats de prevenció de la infecció pel VIH/sida corresponents a 
l'any 2005. (Pàg. 3324)  DOGC 4326, de 18.02.05. 

B) GESTIÓ 
 

• RESOLUCIÓ SLT/405/2005, de 7 de febrer, sobre la revisió de preus públics 
corresponents als serveis sanitaris que presta l'Institut Català de la Salut. 
(Pàg. 4363)  DOGC 4329, de 23.02.05. 
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http://www.boe.es/boe/dias/2005-02-10/pdfs/A04621-04633.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005-02-10/pdfs/A04621-04633.pdf
http://www.gencat.net/diari/4326/05035074.htm
http://www.gencat.net/diari/4326/05039153.htm
http://www.gencat.net/diari/4326/05039151.htm
http://www.gencat.net/diari/4326/05035076.htm
http://www.gencat.net/diari/4329/05042078.htm


 

C) PERSONAL. NOMENAMENTS I CESSAMENTS 
 

• RESOLUCIÓ SLT/377/2005, de 7 de febrer, de nomenament del senyor Ricard 
Tresserras i Gaju com a subdirector general de Planificació Sanitària de la Direcció 
General de Salut Pública. (Pàg. 3418)  DOGC 4327, de 21.02.05. 

• RESOLUCIÓ SLT/427/2005, d'11 de febrer, de cessament del senyor Jaume Tort 
i Bardolet com a cap del Gabinet de Direcció del Servei Català de la Salut. (Pàg. 
4570)  DOGC 4331, de 25.02.05 

• RESOLUCIÓ SLT/428/2005, d'11 de febrer, de nomenament del senyor Francesc 
Xavier Conill i Vergés com a cap del Gabinet de Direcció del Servei Català de la 
Salut. (Pàg. 4570)  DOGC 4331, de 25.02.05. 

 
D) ALTRES 
 
• Llei 7/2004, de 28 de diciembre, de mesures en matèria sanitària . Comunitat de 

Mdrid. (Regula el règim sancionador  en matèria de transport sanitari terrestre) . 
BOE 42, de 18.02.05.   [Documento PDF] 
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http://www.gencat.net/diari/4327/05034125.htm
http://www.gencat.net/diari/4331/05041068.htm
http://www.gencat.net/diari/4331/05041068.htm
http://www.gencat.net/diari/4331/05041069.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2005-02-18/pdfs/A06018-06021.pdf
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