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A) ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA GENERALITAT 

 
• LLEI 1/2005, de 31 de març, del conseller o consellera primer del Govern de la Generalitat. 

(Pàg. 8239) . DOGC 4355, de 4 d’abril de 2005. 
• RESOLUCIÓ PRE/967/2005, de 7 d'abril, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del 

Govern de la Generalitat de 22 de març de 2005, pel qual s'aprova el Programa per a la 
creació d'una oficina de lluita contra el frau en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat 
i el sector públic. (Pàg. 9345) . DOGC 4362, de 13 d’abril de 2005. 
 
 

B) HOSPITALS 
 

• RESOLUCIÓ TRI/1173/2005, de 21 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la 
publicació de l'Acord de revisió de l'IPC per a l'any 2004 del Conveni col·lectiu de treball 
del sector dels hospitals concertats de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (codi de 
conveni núm. 7901645). (Pàg. 10878) . DOGC 4369, de 22 d’abril de 2005. 

 
 
C) PRIMÀRIA 
 
• ORDRE SLT/120/2005, de 21 de març, per la qual es modifica la delimitació de diverses 

àrees bàsiques de salut. (Pàg. 8864) . DOGC 4357, de 6 d’abril de 2005. 
 
 
D) PERSONAL. NOMENAMENTS I CESSAMENTS 

 
• RESOLUCIÓ SLT/911/2005, de 23 de març, de nomenament del senyor Àngel Álvarez i 

Rodríguez com a responsable d'Administració d'Àmbit de Primària de l'Institut Català de 
la Salut. (Pàg. 8980) . DOGC 4358, de 7 d’abril de 2005. 

• RESOLUCIÓ SLT/912/2005, de 23 de març, de nomenament de la senyora Núria Teira i 
Esmatges com a coordinadora de Manteniment, Enginyeria i Serveis de l'Institut Català de 
la Salut. (Pàg. 8980) . DOGC 4358, de 7 d’abril de 2005. 
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http://www.gencat.net/diari/4355/05088113.htm
http://www.gencat.net/diari/4362/05096147.htm
http://www.gencat.net/diari/4369/05070098.htm
http://www.gencat.net/diari/4357/05063105.htm
http://www.gencat.net/diari/4358/05066141.htm
http://www.gencat.net/diari/4358/05066142.htm


 

 
• RESOLUCIÓ TRI/948/2005, de 22 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la 

publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Servei Català de la Salut, CatSalut 
(personal laboral), per als anys 2004 - 2006 (codi de conveni núm. 7901512). (Pàg. 9167) 

. DOGC 4360, d’11 d’abril de 2005. 
• DECRET 68/2005, de 19 d'abril, pel qual s'estableixen els requisits de reconeixement de 

la condició de personal emèrit de les institucions sanitàries de l'Institut Català de la Salut. 
(Pàg. 10710) . DOGC 4368, de 21 d’abril de 2005. 

• RESOLUCIÓ SLT/1098/2005, de 12 d'abril, de nomenament de la senyora M. Carme Casas 
i Puig com a cap de la Divisió de Compra de Serveis i Relacions amb Proveïdors de l'Àrea de 
Serveis i Qualitat del Servei Català de la Salut. (Pàg. 10924) . DOGC 4369, de 22 
d’abril de 2005. 

• ORDRE SLT/164/2005, de 20 d'abril, per la qual es regula la Comissió experta per a 
l'avaluació de currículums professionals per al nomenament de personal emèrit de les 
institucions sanitàries de l'Institut Català de la Salut. (Pàg. 10861) . DOGC 4369, de 
22 d’abril de 2005. 

• RESOLUCIÓ SLT/1099/2005, de 8 de abril, de cessament de la senyora Roser Artal i 
Rocafort com a directora del Programa d'Implantació de Tecnologies de la Informació i de 
les Comunicacions adscrit a l'Àrea de Recursos del Servei Català de la Salut. (Pàg. 10997) 

. DOGC 4370, de25 d’abril de 2005. 
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http://www.gencat.net/diari/4360/05060112.htm
http://www.gencat.net/diari/4368/05098144.htm
http://www.gencat.net/diari/4369/05095013.htm
http://www.gencat.net/diari/4369/05104096.htm
http://www.gencat.net/diari/4370/05088091.htm
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