
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 4193 – 10.8.200415276

SBM PCM SBA

Grup professional 3
Topògrafs de 1a, delineants projectistes, encarregats
de Secció .............................................................................................. 724,52 277,59 19.745,57
Caps de delegació, sotscaps de secció o negociat,
analistes d’aplicació ............................................................................ 725,07 277,59 19.756,98
Topògrafs de 2a, delineants, Analistes de laboratori,
inspectors o vigilants d’obra .............................................................. 649,05 243,79 17.605,73
Oficials de 1a, programadors ............................................................. 650,25 242,31 17.605,46
Oficials de 2a, op. d’ordinador .......................................................... 594,99 183,71 15.463,16
Capatàs, encarregat de taller, grup o estació,
muntador mecànic,
Electricista ........................................................................................... 681,72 203,90 17.605,17

Grup professional 4
Titulats de grau mitjà,
caps de Servei ...................................................................................... 771,92 345,75 21.887,37
Caps de secció o negociat .................................................................. 771,45 346,30 21.886,97
Caps de grup ....................................................................................... 829,11 387,88 23.789,70

Grup professional 5
Titulats de grau superior
amb prefectura .................................................................................... 891,60 423,64 25.693,66
Titulats de grau superior, titulats de grau mitjà
amb prefectura
de Servei .............................................................................................. 829,11 387,88 23.789,70

(04.148.077)

CORRECCIÓ D’ERRADES
a la Resolució de 2 de juliol de 2003, per la qual
es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord
de la Comissió Negociadora del Conveni col·lec-
tiu de treball de les Escoles d’Educació Especi-
al de l’Institut Municipal de Serveis Personals de
l’Ajuntament de Badalona (DOGC núm. 3941,
pàg. 15931, de 6.8.2003).

Havent observat una errada al text de la Re-
solució esmentada, tramès al DOGC i publicat
al núm. 3941, pàg. 15931, de 6.8.2003, se’n de-
talla l’oportuna correcció:

A la pàgina 15932, al primer paràgraf de l’ar-
ticle 34, on diu:

“per a l’any 2002 de 22.055,69 euros.”,
ha de dir:

“per a l’any 2002 de 2.055,69 euros.”.

Barcelona, 1 de juny de 2004

FRANCISCA ANTOLINOS I JIMÉNEZ

Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona

(04.159.077)

*

DEPARTAMENT
D’UNIVERSITATS,
RECERCA I SOCIETAT
DE LA INFORMACIÓ

CORRECCIÓ D’ERRADA
al Decret 313/2004, de 8 de juny, de reestructu-
ració del Departament d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació (DOGC núm. 4151,
pàg. 11142, de 10.6.2004).

Havent observat una errada al text de l’es-
mentat Decret, tramès al DOGC i publicat al
núm. 4151, pàg. 11142, de 10.6.2004, se’n deta-
lla l’oportuna correcció:

A la disposició derogatòria b), pàg. 11148, on
diu:

“b) L’article 5 i la disposició addicional 4 del
Decret 335/2001, de 24 de desembre, ...”,
ha de dir:

“b) L’article 5 i la disposició addicional 4 del
Decret 355/2001, de 24 de desembre, ...”.

Barcelona, 12 de juliol de 2004

RAMON-JORDI MOLES I PLAZA

Secretari general

(04.182.092)

AGÈNCIA DE GESTIÓ D’AJUTS
UNIVERSITARIS I DE RECERCA

CORRECCIÓ D’ERRADA
a la Resolució UNI/1857/2004, de 28 de juny, per
la qual s’aproven les bases i s’obre la convoca-
tòria d’ajuts a l’edició i la difusió de llibres de text
o manuals universitaris, en suport paper o en
suport electrònic, escrits en llengua catalana
(DOGC núm. 4168, pàg. 12881, de 6.7.2004).

Havent observat una errada al text original
de la Resolució esmentada, trames al DOGC i
publicat al núm. 4168, de 6.7.2004, se’n detalla
l’oportuna correcció:

A la pàgina 12881, a l’Annex, a la base 7.3, on
diu:

“La Comissió de Selecció serà designada i
nomenada pel president de la Comissió Execu-
tiva d’Ajuts Universitaris (CEAU) i director
general d’Universitats i estarà formada per un
president, que serà el president de la CEAU o
persona en qui delegui; estarà copresidida pel
director general de Promoció Cultural i pel di-
rector general de Dret i Entitats Jurídiques i
tindrà la composició següent:”;
ha de dir :

“La Comissió de Selecció serà designada i
nomenada pel president de la Comissió Execu-
tiva d’Ajuts Universitaris (CEAU) i director
general d’Universitats i estarà formada per un
president, que serà el president de la CEAU o
persona en qui delegui; estarà copresidida pel
director general de Promoció Cultural i per la
directora general de Promoció Econòmica i tin-
drà la composició següent:”

Barcelona, 27 de juliol de 2004

RAMON VILASECA I ALAVEDRA

President de la Comissió Executiva
d’Ajuts Universitaris

(04.210.089)

*


