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A) ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA GENERALITAT 

 
• EDICTE de 13 de juny de 2005, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de 

decret de la Comissió permanent interdepartamental i interdisciplinària per a l'abordatge 
integral de les violències contra les dones. (Pàg. 18506) , DOGC 4410, de 21/06/2005. 

 
 
B) ORGANITZACIÓ SANITÀRIA 

 
• RESOLUCIÓ SLT/1723/2005, de 18 de maig, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del 

Govern de la Generalitat de 17 de maig de 2005, pel qual es modifiquen parcialment els 
Estatuts de l'empresa pública Serveis Sanitaris de Referència-Centre de Transfusió i Banc 
de Teixits, que passa a denominar-se Banc de Sang i Teixits. (Pàg. 17089) . DOGC 4402, 
de 9/06/2005. 

• Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de 
las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social 
como servicio de prevención ajeno. [Documento PDF], BOE 139, de 11 de juny de 2005. 

• RESOLUCIÓ SLT/1770/2005, de 18 de maig, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del 
Govern de la Generalitat de Catalunya de 17 de maig de 2005, pel qual es dóna nova redacció 
als Estatuts del Consorci Sanitari Integral. (Pàg. 17452) , DOGC 4405, de 14 de juny de 
2005. 

• EDICTE de 15 de juny de 2005, pel qual se sotmeten a informació pública els projectes de 
decret de creació de sis plans directors del Departament de Salut. (Pàg. 18042) , 
DOGC 4409, de 20/06/2005. 

• RESOLUCIÓ SLT/1946/2005, de 17 de juny, de nomenament dels membres del Consell 
Rector de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques. (Pàg. 19400) , DOGC 4414, de 
28/06/2005. 

• RESOLUCIÓ SLT/1947/2005, de 17 de juny, de nomenament dels membres del Consell 
Assessor de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques. (Pàg. 19400) , DOGC 4414, de 
28/06/2005. 
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http://www.gencat.net/diari/4410/05152111.htm
http://www.gencat.net/diari/4402/05144134.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2005-06-11/pdfs/A20073-20078.pdf
http://www.gencat.net/diari/4405/05144123.htm
http://www.gencat.net/diari/4409/05166085.htm
http://www.gencat.net/diari/4414/05165153.htm
http://www.gencat.net/diari/4414/05167146.htm


 

C) SALUT PÚBLICA 
 

• ORDRE SLT/261/2005, de 18 de maig, per la qual es fixa la cobertura del Programa de 
glopeigs periòdics de solucions fluorades per al curs acadèmic 2005-2006. (Pàg. 17452) 

, DOGC 4405, de 14/06/2005. 
• ORDEN SCO/1980/2005, de 6 de junio, por la que se aprueba y publica el programa 

formativo de la especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública. [Documento PDF], BOE 
152, de 27/06/2005. 
 
 

D) PERSONAL. NOMENAMENTS I CESSAMENTS 
 

• RESOLUCIÓ SLT/1821/2005, de 6 de juny, de nomenament de la senyora Montserrat Albet 
i Tetas com a cap del Servei de Laboratoris de Salut Pública del Departament de Salut. (Pàg. 
18014) , DOGC 4409, de 20/06/2005. 

• RESOLUCIÓ SLT/1878/2005, d'1 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria per 
cobrir places vacants de personal sanitari d'equips d'atenció primària (núm. de registre de la 
convocatòria P-2005). (Pàg. 18762) , DOGC 4411, de 22/06/2005. 
 
 

E) CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 
 

• DECRET 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d'Empreses 
Licitadores de la Generalitat de Catalunya. (Pàg. 16907) . DOGC 4400, de 7/06/2005. 

• ANUNCI de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, sobre licitació de diversos contractes 
de gestió de serveis públics. (Pàg. 18671) , DOGC 4410, de 21/06/2005. 
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http://www.gencat.net/diari/4405/05124124.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2005-06-27/pdfs/A22751-22759.pdf
http://www.gencat.net/diari/4409/05144085.htm
http://www.gencat.net/diari/4409/05144085.htm
http://www.gencat.net/diari/4411/05159021.htm
http://www.gencat.net/diari/4400/05146073.htm
http://www.gencat.net/diari/4410/05168082.htm
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