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Disposicions

CORRECCIÓ D’ERRADES
a la Resolució TRE/3033/2008, de 2 de setembre, per la qual es disposa la inscrip-
ció i la publicació del Pacte de la Mesa sectorial de Negociació de Sanitat sobre 
l’ordenació i la classiicació del personal estatutari de l’ICS (codi núm. 7902032) 
(DOGC núm. 5238, pàg. 75554, de 17.10.2008).

Havent observat diverses errades en la publicació de la Resolució esmentada al 
DOGC núm. 5238, pàg. 75554, de 17.10.2008, se’n detalla la correcció oportuna:

La taula de l’annex 1 de la pàgina 75564 s’ha de substituir per la que es publica 
annexa.

Barcelona, 5 de novembre de 2008

ROSA PÉREZ I ROBLES

Cap de l’Àrea de Tractament de Textos del DOGC
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DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
MAH/3321/2008, de 29 d’octubre, per la qual es publica el pressupost per a l’any 
2009 de la convocatòria de subvencions destinades a impulsar el consum de ma-
tèries recuperades i subproductes, aprovada per la Resolució MAH/3711/2007, de 
20 de novembre.

Atesa la Resolució MAH/2577/2006, de 19 de juliol, per la qual s’aproven les 
bases i es publica la convocatòria de subvencions destinades a impulsar el consum 
de matèries recuperades i subproductes (2006·2009);

Atès que la Resolució MAH/3711/2007, de 20 de novembre, aprova i fa públic 
el Text refós de les bases de la convocatòria de subvencions destinades a impulsar 
el consum de matèries recuperades i subproductes (2006-2009) i el pressupost per 
a l’any 2008;

Vist que, d’acord amb el punt 4 de la Resolució esmentada, el pressupost i la partida 
de l’any 2009 s’establiran mitjançant resolució que es publicarà al DOGC;

Atès que, en data 20 d’octubre de 2008, el Consell de Direcció de l’Agència de 
Residus de Catalunya va acordar l’assignació a la convocatòria de subvencions 
destinades a impulsar el consum de matèries recuperades i subproductes per a 
l’any 2009 en un import total de 926.418,00 (nou-cents vint-i-sis mil quatre-cents 
divuit) euros;

Vist el certiicat de disponibilitat pressupostària emès per l’Agència de Residus 
de Catalunya,

RESOLC:

Assignar a la convocatòria de subvencions destinades a impulsar el consum de 
matèries recuperades i subproductes per a l’any 2009 l’import total de 926.418,00 
(nou-cents vint-i-sis mil quatre-cents divuit) euros, que s’aplicarà a la partida 
770.00.01 amb càrrec al pressupost de l’Agència de Residus de Catalunya per als 
anys 2009-2010-2011.

La dotació d’aquesta partida serà ampliable en funció de la disponibilitat pres-
supostària i de les sol·licituds presentades.

Barcelona, 29 d’octubre de 2008

GENOVEVA CATALÀ I BOSCH

Directora

(08.310.158)
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