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A) Organització administrativa Generalitat......................................................................pàg. 1 
B) Organització sanitària .......................................................................................................pàg. 1 
C) Salut Pública ........................................................................................................................pàg. 2 
D) Hospitals ..............................................................................................................................pàg. 2 
E) Primària.................................................................................................................................pàg. 2 
F) Prestacions. Farmàcia........................................................................................................pàg. 2 
G) Personal. Nomenaments i cessaments............................................................................pàg. 2 
H) Règim econòmic. Preus. Tarifes. Pressupostos............................................................pàg. 4 
I) Contractació administrativa .............................................................................................pàg. 4 
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A) ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA GENERALITAT 

 
• RESOLUCIÓ SLT/2777/2005, de 26 de setembre, de delegació de l'exercici de 

determinades competències en matèria de personal del secretari/secretària general del 
Departament de Salut en diversos càrrecs de l'Institut Català de la Salut. (Pàg. 30783) 

, DOGC 4481, de 03/10/2005. 
• EDICTE de 7 d'octubre de 2005, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de 

Decret de constitució del Consorci de Serveis Socials de Barcelona. (Pàg. 32917) , 
DOGC 4491, de 18/10/2005. 

 
 
B) ORGANITZACIÓ SANITÀRIA 

 
• EDICTE de 21 de setembre de 2005, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de 

decret pel qual es crea el Registre de Convenis i Contractes en l'àmbit de l'assistència 
sanitària pública. (Pàg. 30944) , DOGC 4481, de 03/10/2005. 

• ORDRE SLT/396/2005, de 28 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria del 
procés d'acreditació per part del Departament de Salut de tutors d'especialistes en 
formació metges, farmacèutics, químics, biòlegs, bioquímics, psicòlegs i radiofísics de 
centres sanitaris acreditats per a la docència sanitària especialitzada de la xarxa sanitària 
d'utilització pública de Catalunya. (Pàg. 32471)  , DOGC 4487, de 11/10/2005. 

• DECRET 219/2005, d'11 d'octubre, de reestructuració del Departament de Salut. (Pàg. 
32607) , DOGC 4489, de 14/10/2005. 

• DECRET 220/2005, d'11 d'octubre, pel qual es modifica l'estructura dels òrgans centrals 
de l'ens públic Servei Català de la Salut. (Pàg. 32616) , DOGC 4489, de 14/10/2005. 

 
 
 
 

http://www.gencat.net/diari/4481/05271021.htm
http://www.gencat.net/diari/4491/05280128.htm
http://www.gencat.net/diari/4481/05263107.htm
http://www.gencat.net/diari/4487/05277155.htm
http://www.gencat.net/diari/4489/05272092.htm
http://www.gencat.net/diari/4489/05272092.htm
http://www.gencat.net/diari/4489/05258099.htm
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C) SALUT PÚBLICA 
 

• Real Decreto 1164/2005, de 30 de septiembre, por el que se suspende temporalmente la 
aplicación de una parte del anexo V de la norma general de etiquetado, presentación y 
publicidad de los productos alimenticios, aprobada por el Real Decreto 1334/1999, de 31 de 
julio. [Documento PDF], BOE 235, de 1/10/2005. 
 
 

D) HOSPITALS 
 

• ANUNCI de licitació d'un contracte per adjudicar l'estudi de satisfacció dels assegurats 
del Servei Català de la Salut (CatSalut) amb l'atenció d'urgències d'hospitals d'aguts(Pàg. 
32477) , DOGC 4487, de 11/10/2005. 

• ORDRE SLT/415/2005, de 20 d'octubre, per la qual s'autoritza la pròrroga dels 
certificats d'acreditació dels centres hospitalaris. (Pàg. 34832) , DOGC 4500, de 
31/10/2005. 
 
 

E) PRIMÀRIA 
 

• EDICTE de 20 d'octubre de 2005, d'informació pública sobre la proposta de modificació i 
creació de diverses àrees bàsiques de salut. (Pàg. 34321) , DOGC 4498, de 
27/10/2005. 

• ORDRE SLT/416/2005, de 3 d'octubre, per la qual l'Àrea Bàsica de Salut Castelldefels es 
desdobla en les àrees bàsiques de salut Castelldefels-1 i Castelldefels-2. (Pàg. 34832) 

, DOGC 4500, de 31/10/2005. 
 
 

F) PRESTACIONS. FARMÀCIA 
 

• Orden SCO/3129/2005, de 30 de septiembre, por la que se aprueba la tercera edición de 
la Real Farmacopea Española. [Documento PDF], BOE 243, de 11/10/2005. 

• RESOLUCIÓ TRI/3030/2005, de 12 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la 
publicació del Conveni col·lectiu de treball d'oficines de farmàcia de la província de 
Barcelona per als anys 2005-2008 (codi de conveni núm. 0803235). (Pàg. 34623) , 
DOGC 4499, de 28/10/2005. 
 
 

G) PERSONAL. NOMENAMENTS I CESSAMENTS 
 

• ORDRE TRI/394/2005, de 28 de setembre, per la qual es garanteix el servei essencial 
d'assistència sanitària que el Sistema Nacional de Salut presta a la població. (Pàg. 30784) 

, DOGC 4481, de 03/10/2005. 
• RESOLUCIÓ SLT/2785/2005, de 8 de setembre, per la qual s'adjudiquen diversos llocs 

vacants d'adjunt/a d'infermeria d'equip d'atenció primària de l'Àmbit d'Atenció Primària 
Barcelona Ciutat (convocatòria CPA-8/2004). (Pàg. 31186)  , DOGC 4482, de 
04/10/2005. 

http://www.boe.es/boe/dias/2005-10-01/pdfs/A32430-32431.pdf
http://www.gencat.net/diari/4487/05276047.htm
http://www.gencat.net/diari/4487/05276047.htm
http://www.gencat.net/diari/4500/05280087.htm
http://www.gencat.net/diari/4498/05283105.htm
http://www.gencat.net/diari/4500/05263126.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2005-10-11/pdfs/A33271-33271.pdf
http://www.gencat.net/diari/4499/05262110.htm
http://www.gencat.net/diari/4481/05271197.htm
http://www.gencat.net/diari/4482/05259082.htm
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• RESOLUCIÓ SLT/2786/2005, de 8 de setembre, per la qual s'adjudiquen diversos llocs 
vacants d'adjunt/a d'infermeria d'equip d'atenció primària de l'Àmbit d'Atenció Primària 
Barcelona Ciutat (convocatòria CPA-1/2005). (Pàg. 31187)  , DOGC 4482, de 
04/10/2005. 

• RESOLUCIÓ SLT/2787/2005, de 8 de setembre, per la qual s'adjudiquen diversos llocs 
vacants de director/a d'equip d'atenció primària de l'Àmbit d'Atenció Primària Barcelona 
Ciutat (convocatòria CPD-9/2004). (Pàg. 31187)  , DOGC 4482, de 04/10/2005. 

• RESOLUCIÓ SLT/2788/2005, de 8 de setembre, per la qual s'adjudiquen diversos llocs 
vacants de director/a d'equip d'atenció primària de l'Àmbit d'Atenció Primària Barcelona 
Ciutat (convocatòria CPD-1/2005). (Pàg. 31188)  , DOGC 4482, de 04/10/2005. 

• RESOLUCIÓ SLT/2791/2005, de 8 de setembre, per la qual es fa pública la composició 
nominal dels membres que integren les comissions de selecció corresponents a la 
convocatòria pública per a la provisió, per lliure designació, de diversos llocs d'adjunt/a 
d'infermeria d'equip d'atenció primària de l'Àmbit d'Atenció Primària Barcelona Ciutat 
(convocatòria CPA-2/2005). (Pàg. 31189)  , DOGC 4482, de 04/10/2005. 

• RESOLUCIÓ SLT/2792/2005, de 8 de setembre, per la qual es fa pública la composició 
nominal dels membres que integren les comissions de selecció corresponents a la 
convocatòria pública per a la provisió per lliure designació de diversos llocs de director/a 
d'Equip d'Atenció Primària de l'Àmbit d'Atenció Primària Barcelona Ciutat (núm. de 
registre de la convocatòria CPD-2/2005). (Pàg. 31189)  , DOGC 4482, de 04/10/2005. 

• RESOLUCIÓ SLT/2793/2005, de 8 de setembre, per la qual es fa pública la composició 
nominal dels membres que integren la Comissió de selecció corresponent a la convocatòria 
pública per a la provisió per lliure designació de diversos llocs de director/a d'Equip 
d'Atenció Primària de l'Àmbit d'Atenció Primària Barcelona Ciutat (núm. de registre de la 
convocatòria CPD-3/2005). (Pàg. 31189)  , DOGC 4482, de 04/10/2005. 

• RESOLUCIÓ GAP/2782/2005, de 28 de setembre, per la qual es dóna publicitat a l'Acord 
del Govern de 27 de setembre de 2005, d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública parcial 
per a l'any 2005 de 333 places vacants de diverses categories professionals de personal 
sanitari de les institucions sanitàries de l'Institut Català de la Salut. (Pàg. 31693)  , 
DOGC 4484, de 06/10/2005. 

• EDICTE de 3 d'octubre de 2005, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de 
decret de modificació de l'article 7 del 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. 32477)  , DOGC 4487, de 
11/10/2005. 

• RESOLUCIÓ SLT/2918/2005, de 3 d'octubre, de cessament i nomenament de vocals del 
Consell Català de la Salut. (Pàg. 32816)  , DOGC 4490, de 17/10/2005. 

• ORDRE TRI/408/2005, de 17 d'octubre, per la qual es garanteix el servei essencial 
d'assistència sanitària que presten a la població els centres sanitaris de la Xarxa 
d'Utilització Pública, els centres sanitaris privats, els centres sanitaris públics i els 
centres d'atenció primària. (Pàg. 33532)  , DOGC 4494, de 21/10/2005. 

• RESOLUCIÓ SLT/3037/2005, de 10 d'octubre, per la qual s'adjudiquen llocs vacants de 
facultatiu especialista dels serveis jerarquitzats d'institucions sanitàries de la Seguretat 
Social (convocatòria EJ-4/2002). (Pàg. 34859) , DOGC 4500, de 31/10/2005. 

• RESOLUCIÓ SLT/3038/2005, de 10 d'octubre, per la qual s'adjudiquen llocs vacants de 
facultatiu especialista dels serveis jerarquitzats d'institucions sanitàries de la Seguretat 
Social (convocatòria EJ-3/2002). (Pàg. 34859)  , DOGC 4500, de 31/10/2005. 

http://www.gencat.net/diari/4482/05259097.htm
http://www.gencat.net/diari/4482/05259139.htm
http://www.gencat.net/diari/4482/05262082.htm
http://www.gencat.net/diari/4482/05263130.htm
http://www.gencat.net/diari/4482/05263140.htm
http://www.gencat.net/diari/4482/05265014.htm
http://www.gencat.net/diari/4484/05271054.htm
http://www.gencat.net/diari/4487/05276047.htm
http://www.gencat.net/diari/4490/05276093.htm
http://www.gencat.net/diari/4494/05292182.htm
http://www.gencat.net/diari/4500/05290133.htm
http://www.gencat.net/diari/4500/05290119.htm
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H) RÈGIM ECONÒMIC. PREUS. TARIFES. PRESSUPOSTOS 
• Resolución de 29 de septiembre de 2005, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-Ley 12/2005, de 16 de 
septiembre, por el que se aprueban determinadas medidas urgentes en materia de 
financiación sanitaria. [Documento PDF], BOE 240, de 7/10/2005. 
 
 

I) CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 
 

• ANUNCI de licitació de diversos contractes. Transport sanitari. (Pàg. 31272) , DOGC 
4483, de 05/10/2005. 

• ANUNCI de licitació d'un contracte de gestió de serveis públics. Transport sanitari. (Pàg. 
31704)  , DOGC 4484, de 06/10/2005. 
 
 

J) ALTRES 
• Real Decreto 1163/2005, de 30 de septiembre, por el que se regula el distintivo público de 

confianza en los servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, así 
como los requisitos y el procedimiento de concesión. [Documento PDF] , BOE 241, de 
8/10/2005. 

• Resolución de 28 de septiembre de 2005, de la Secretaría General de Sanidad, por la que 
se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la 
Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de Extremadura, para la puesta en marcha de 
una prueba piloto del sistema de receta electrónica integrada. [Documento PDF] , BOE 247, 
de 15/10/2005. 

• Resolución de 15 de julio de 2005, del Instituto Nacional del Consumo, por la que se da 
publicidad a la concesión del distintivo público de confianza en línea. [Documento PDF] , 
BOE 255, de 25/10/2005. 

http://www.boe.es/boe/dias/2005-10-07/pdfs/A32859-32859.pdf
http://www.gencat.net/diari/4483/05276005.htm
http://www.gencat.net/diari/4484/05273109.htm
http://www.gencat.net/diari/4484/05273109.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2005-10-08/pdfs/A33070-33074.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005-10-15/pdfs/A33862-33863.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005-10-25/pdfs/A35046-35046.pdf
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