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Article 2
2.1 Modificar el preu públic pel servei d’en-

senyament de dansa als col·legis d’educació
primària i artística previstos a la disposició ad-
dicional 6 del Decret 198/1996, de 12 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament orgànic dels centres
docents públics que imparteixen educació infan-
til i primària.

2.2 Fixar en 366,00 euros, el preu públic
d’utilització del servei públic d’ensenyament de
dansa als alumnes escolaritzats en aquests cen-
tres per al curs 2005-2006.

Article 3
Els preus públics seran exigibles abans de la

prestació del servei.
No obstant això, es pot fraccionar el paga-

ment dels preus públics en tres terminis d’una
tercera part cadascun. El primer termini es farà
efectiu abans de la matriculació de l’alumne, el
segon termini es farà efectiu abans del 31 de
desembre, i el tercer termini es farà efectiu abans
del 31 de març del corresponent curs acadèmic.

Article 4
Als alumnes de famílies nombroses els seran

d’aplicació les exempcions i bonificacions esta-
blertes en la legislació vigent relativa a la pro-
tecció d’aquestes famílies.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

D’acord amb el que disposa l’article 2.b) de
la Llei 4/1988, de 28 de març, reguladora de l’au-
tonomia de gestió econòmica dels centres do-
cents públics no universitaris de la Generalitat
de Catalunya, els ingressos obtinguts d’acord
amb els articles 1 i 2 d’aquesta Ordre s’ingres-
saran al compte corrent del centre docent i se-
ran gestionats pel centre pels procediments
previstos a la Llei 4/1988 esmentada, i la norma-
tiva que la desplega.

Barcelona, 2 de juny de 2005

MARTA CID I PAÑELLA

Consellera d’Educació

(05.152.121)

*

DEPARTAMENT
DE SALUT

RESOLUCIÓ
SLT/1723/2005, de 18 de maig, per la qual es dóna
publicitat a l’Acord del Govern de la Generali-
tat de 17 de maig de 2005, pel qual es modifiquen
parcialment els Estatuts de l’empresa pública
Serveis Sanitaris de Referència-Centre de Trans-
fusió i Banc de Teixits, que passa a denominar-
se Banc de Sang i Teixits.

Vist que el Govern de la Generalitat, en la
sessió del dia 17 de maig de 2005, va adoptar
l’Acord 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, i va encarregar a la consellera de Sa-
lut que en donés publicitat mitjançant la publi-
cació al Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya,

RESOLC:

Es dóna publicitat a l’Acord que va adoptar
el Govern de la Generalitat en la sessió del dia
17 de maig de 2005, pel qual es modifiquen par-
cialment els Estatuts de l’empresa pública Ser-
veis Sanitaris de Referència-Centre de Trans-
fusió i Banc de Teixits, que passa a denominar-se
Banc de Sang i Teixits, que es publica annex a
aquesta Resolució.

Barcelona, 18 de maig de 2005

MARINA GELI I FÀBREGA

Consellera de Salut

ACORD
de 17 de maig de 2005, del Govern de la Gene-
ralitat, pel qual es modifiquen parcialment els
Estatuts de l’empresa pública Serveis Sanitaris de
Referència-Centre de Transfusió i Banc de Tei-
xits, que passa a denominar-se Banc de Sang i
Teixits

Vist l’Acord del Govern de la Generalitat
de 7 de març de 1995, pel qual s’autoritza el
Servei Català de la Salut per crear l’empresa
pública Serveis Sanitaris de Referència-Cen-
tre de Transfusió i Banc de Teixits, i s’apro-
ven els seus Estatuts, modificat parcialment
pels acords del Govern de 27 de juny de 1995,
d’1 d’agost de 1995 i de 27 de desembre de
1999;

En l’actualitat, transformacions organitzati-
ves, socials i cientifico-tècniques, de diferent
naturalesa i ritme, han començat a caracteritzar
els escenaris on els Serveis Sanitaris de Referèn-
cia-Centre de Transfusió i Banc de Teixits s’hau-
rà de moure en el futur immediat.

Així, d’una banda, els Serveis Sanitaris de
Referència-Centre de Transfusió i Banc de Tei-
xits assumeixen l’aspiració de ser l’eix de ver-
tebració del sistema hemoteràpic a Catalunya
i el principal motor de la integració de serveis
en el territori. Aquesta vocació l’ha portat a
anar integrant serveis i activitats originàries
d’altres centres. Recentment, un conveni ha
integrat en els Serveis Sanitaris de Referència-
Centre de Transfusió i Banc de Teixits el banc
de sang de l’Hospital de Sant Pau, i un acord
amb el Consorci Sanitari Integral permet as-

sumir coordinadament les activitats de captació
de sang i hemodonació. Completar el procés
d’integració dels bancs de sang i arribar a me-
canismes de col·laboració -des de les aliances
estratègiques als sistemes compartits, protocols
conjunts, etc.- amb altres centres forma part
dels escenaris de futur.

D’altra banda, cal constatar diferents fets
socials, com ara l’evolució previsible de les
malalties lligades a la sang, l’extensió creixent
del fenomen de la immigració o l’augment ac-
celerat de la demanda d’alguns teixits que fins
fa poc constituïen una part perifèrica de les ac-
tivitats del Centre. Tots aquests canvis soci-
als tindran conseqüències tant sobre l’expres-
sió de la demanda de serveis, com pel que fa
al plantejament de problemes i reptes de nou
tipus.

Per la seva part, el ritme espectacular d’acce-
leració del coneixement científic i tecnològic en
camps molt lligats a l’activitat dels Serveis Sa-
nitaris de Referència-Centre de Transfusió i
Banc de Teixits, com ara la biologia molecular,
la biogenètica i d’altres, estan creant nous esce-
naris d’oportunitats que han de ser imprescin-
diblement explorades des d’una òptica de mà-
xim aprofitament dels recursos i de creació de
valor públic.

Tot això fa aconsellable cercar i proposar un
nom nou per a una nova marca que sigui sòli-
da i integri i consolidi arreu de Catalunya totes
les activitats relacionades amb la sang i els tei-
xits, que projecti els valors i el posicionament de
l’entitat i que sigui reconeguda per tots els ciu-
tadans i institucions que composen el teixit as-
sistencial de Catalunya.

Així mateix, l’assistència en l’àmbit de les
especialitats mèdiques d’hematologia i hemo-
teràpia ha estat en constant evolució en els dar-
rers anys d’acord amb els nous coneixements i
avenços en relació amb el diagnòstic i tractament
de malalties relacionades amb la sang.

Per altra banda, l’empresa pública, d’acord
amb els seus Estatuts, té com a funcions, en-
tre d’altres, la de planificar la cobertura de ne-
cessitats i la distribució de sang i hemoderi-
vats de tots els centres públics i privats del seu
àmbit d’actuació. Específicament, una de les
actuacions més importants dels Serveis Sani-
taris de Referència-Centre de Transfusió i
Banc de Teixits és la d’aconseguir l’autoabas-
tament de sang i productes hemoderivats,
objectiu primordial al que s’estan dedicant
notables esforços.

Des de fa temps els Serveis Sanitaris de Re-
ferència-Centre de Transfusió i Banc de Teixits
ha col·laborat amb les unitats assistencials de
l’Hospital del Vall d’Hebron en el camp de la
recerca biomèdica, i els projectes d’investigació
s’inclouen en el si d’una línia de recerca sobre
medicina transfusional.

Atesa l’evolució dels darrers anys i per tal
de adequar l’assistència sanitària en l’àmbit
de l’especialitat mèdica d’hematologia i hemo-
teràpia, escau atribuir a l’empresa pública Ser-
veis Sanitaris de Referència-Centre de Trans-
fusió i Banc de Teixits la possibilitat de prestar
assistència mèdica en l’àmbit de l’especialitat
esmentada.
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Escau, per tant, modificar els Estatuts de l’em-
presa pública Serveis Sanitaris de Referència-
Centre de Transfusió i Banc de Teixits, a fi de
canviar-ne el nom pel de Banc de Sang i Teixits,
facilitar la presència en l’òrgan de govern de les
institucions que integrin els seus bancs de sang
i adequar els objectius de l’empresa a la nova
realitat socio-científica descrita.

Vistos els acords del Consell d’Administra-
ció dels Serveis Sanitaris de Referència-Centre
de Transfusió i Banc de Teixits, en les sessions
núms. 90 i 95, celebrades el 7 de maig i el 29
d’octubre de 2004, respectivament.

De conformitat amb el que preveu l’article
9.f) en relació amb l’article 7.2.4 de la Llei 15/
1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de
Catalunya, a proposta de la consellera de Salut,
i amb la deliberació prèvia del Govern, s’adopta
el següent

ACORD:

—1 L’empresa pública Serveis Sanitaris
de Referència-Centre de Transfusió i Banc de
Teixits, els Estatuts de la qual varen ser apro-
vats per l’Acord del Govern de la Generali-
tat de 7 de març de 1995, modificat parcial-
ment pels acords del Govern de 27 de juny de
1995, d’1 d’agost de 1995 i de 27 de desembre
de 1999, passa a denominar-se Banc de Sang
i Teixits.

—2 Es modifica l’article 2, primer paràgraf,
dels Estatuts de l’empresa pública Banc de Sang
i Teixits (abans Serveis Sanitaris de Referència-
Centre de Transfusió i Banc de Teixits), que que-
da redactat de la manera següent:

“L’objectiu d’aquesta empresa pública és la
gestió i l’administració de la donació, la trans-
fusió i l’anàlisi de sang i plasma sanguini, la gestió
de l’assistència sanitària en l’àmbit de l’especi-
alitat mèdica d’hematologia i hemoteràpia, així
com actuar de banc de teixits.”

—3 Es modifica l’apartat f) de l’article 3.1, que
queda redactat de la manera següent:

“f) Responsabilitzar-se dels subministrament
de sang i hemoderivats en els casos de pacients
sensibilitzats o per atendre les necessitats en
circumstàncies d’emergència, així com també
portar a terme la gestió de l’assistència sanità-
ria en l’àmbit de l’especialitat mèdica d’hema-
tologia i hemoteràpia.”

—4 Es modifica l’article 5.2 dels Estatuts del
Banc de Sang i Teixits, que queda redactat en
els termes següents:

“5.2 El Consell d’Administració té la compo-
sició següent:

”President/a.
”Vicepresident/a primer/a.
”Vicepresident/a segon/a.
”Conseller/a delegat/ada.
”Vocals, fins a un màxim de 10.
”Tots ells nomenats a proposta del/de la con-

seller/a de Salut.
”Secretari/ària: que podrà ser-ne membre o

no i que serà nomenat pel Consell d’Adminis-
tració.”

—5 Queda sense efecte l’Acord del Govern
de 27 de desembre de 1999, pel qual es modifi-
quen parcialment els Estatuts de l’empresa pú-
blica de referència.

DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
RAMADERIA I PESCA

RESOLUCIÓ
ARP/1728/2005, de 3 de juny, per la qual es crea
el premi commemoratiu del XXV Aniversari de
l’Institut Català de la Vinya i el Vi.

La tradicional incidència econòmica i social
del sector vitivinícola català i la necessitat d’aten-
dre les nombroses dificultats que afecten el seu
desenvolupament van determinar la creació de
l’Institut Català de la Vinya i el Vi, mitjançant
Decret de data 8 d’abril de 1980, com a organis-
me especialitzat adscrit al Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca.

D’ençà de la seva creació, l’Institut ha desen-
volupat les funcions que li són pròpies fent pos-
sible la participació efectiva i la responsabilit-
zació del sector vitivinícola en la definició de les
polítiques i els programes establerts i ha contri-
buït a fer més eficaç l’acció pública sobre el sec-
tor vitivinícola.

En complir-se els vint-i-cinc anys de l’existèn-
cia de l’Institut Català de la Vinya i el Vi s’ha
valorat la conveniència de crear el premi com-
memoratiu d’aquest vint-i-cinquè aniversari,
amb la finalitat de reconèixer l’esforç i la dedi-
cació de persones i institucions, públiques i pri-
vades, a favor del sector vitivinícola català.

En conseqüència, en ús de les atribucions que
m’han estat conferides,

RESOLC:

Article 1
Es crea el premi commemoratiu del XXV

Aniversari de l’Institut Català de la Vinya i el
Vi (INCAVI) amb la finalitat de reconèixer l’es-
forç i la dedicació, al llarg d’aquests anys, de
persones i institucions, públiques i privades, a
favor del sector vitivinícola català.

Article 2
El premi, que tindrà caràcter exclusivament

honorífic, serà atorgat a les persones i les insti-
tucions, públiques i privades, que hagin dut a
terme actuacions que, de manera pública i no-
tòria, hagin contribuït a desenvolupar, dinamit-
zar, valorar i millorar el sector vitivinícola al llarg
d’aquests vint-i-cinc anys.

Article 3
La proposta d’atorgament del premi la rea-

litzarà una Comissió integrada per les persones
següents:

Senyor Joan Aguado Masdeu, que actuarà
com a president.

Senyor Salvador Puig Rodríguez.
Senyor Heribert Fortuny i Figueras.
Senyor Eduard Puig i Vayreda.
Senyor Domingo Valiente i Llauradó.
El premi serà lliurat en l’acte públic de com-

memoració del XXV Aniversari de l’INCAVI,
pel conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
i president de l’Institut.

Barcelona, 3 de juny de 2005

ANTONI SIURANA I ZARAGOZA

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

(05.154.138)

*

—6 S’encarrega a la consellera de Salut que
faci públic aquest Acord mitjançant la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

(05.144.134)

*


