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CONSELL DE L’AUDIOVISUAL
DE CATALUNYA

UNIVERSITATS
CATALANES

ACORD
32914229."fg"3:"fÓcdtkn."fgn"Rng"fgn"Eqpugnn"fg"
nÓCwfkqxkuwcn"fg"Ecvcnwp{c."rgn"swcn"gu"pqogpc"
els membres del jurat de la convocatòria dels
IV Premis En"ECE"c"nÓgueqnc0

UNIVERSITAT DE LLEIDA

I. L’apartat 5 de l’article 29 de l’Estatut orgànic
i de funcionament del Consell de l’Audiovisual
de Catalunya, aprovat mitjançant l’Acord 3/2001,
de 28 de febrer, estableix com a principis d’actuació d’aquest Consell la promoció, organització
i realització de jornades, seminaris, simposis,
estudis investigacions i publicacions sobre el
sector audiovisual i el seu entorn.
II. En la sessió de 20 de juliol de 2006, el
Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya,
mitjançant l’Acord 241/2006, va aprovar les
bases de la convocatòria dels IV Premis El CAC
a l’escola, que es van publicar en el DOGC núm.
4701, de 21.8. 2006.
III. La base setena de la convocatòria estableix
que el jurat d’aquests premis estarà format per
persones expertes dels àmbits de l’educació i de
la comunicació.
Per tot l’exposat, el Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, en ús de les seves atribucions, ha adoptat els següents acords:
—1 Nomenar les persones següents membres
del jurat de la convocatòria dels IV Premis El
CAC a l’escola:
Presidenta: Sra. Núria Llorach i Boladeras
Vocals: Sr. Albert Alfonso i Moreno
Sra. Anna Mackay i Jarque
Sra. Aurora Maquinay i Pomés
Sra. Maria Corominas i Piulats
Secretària: Sra. Rosa Tubau i Llorià
—2 Fixar la quantitat de 752 euros bruts en
concepte d’indemnització per la col·laboració
i assistència de cada membre del jurat que no
pertanyi al Consell.
—3 Publicar aquest Acord al DOGC.
—4 Comunicar aquest Acord a les persones
interessades.
Barcelona, 18 d’abril de 2007
JOSEP M. CARBONELL I ABELLÓ
President
DOLORS COMAS D’ARGEMIR I CENDRA
Consellera secretària
(07.130.200)

*

RESOLUCIÓ
fg"39"fÓcdtkn"fg"4229."rgt"nc"swcn"gu"hc"r¿dnke"gn"
resultat del concurs per cobrir quatre places
de professorat col·laborador permanent, convocat per resolució de 30 de novembre de 2006
*FQIE"p¿o0"69;3"fg"50304229+0
Atès el que estableix la Llei Orgànica 6/2001,
de 21 de desembre d’universitats, la Llei 1/2003,
de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, els
Estatuts de la Universitat de Lleida, la normativa
per a la provisió i contractació de professorat
col·laborador, el Conveni col·lectiu del personal
docent i investigador de les universitats públiques catalanes i la resta de normativa vigent.
RESOLC:
En aplicació de les meves competències i a
proposta de les Comissions de Selecció nomenades a aquest efecte, fer pública l’adjudicació de
les places que es relacionen a l’annex 1 d’aquesta
Resolució.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu
de Lleida, en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al DOGC.
Amb caràcter potestatiu, prèviament a la interposició del recurs contenciós administratiu,
es podrà interposar recurs de reposició davant
el rector, en el termini d’un mes a partir del dia
ugi¯gpv"c"nc"ugxc"pqvkÝecek„"*ctvkengu"338"k"339"
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú)
Lleida, 17 d’abril de 2007
JOAN VIÑAS I SALAS
Rector
ANNEX 1
Tghgtﬂpekc"fg"nc"rnc›c<"RER144
Categoria: Professor/a col·laborador/a permanent
Departament: Enginyeria Agroforestal
Àrea de coneixement: Mecànica dels Medis
Continus i Teoria d’Estructures
RgtÝn< Construcció
Assignatures: Sistemes i Tipologies de la Construcció. Formigó Estructural
Adjudicació: José Ramón Castro Chicot
Tghgtﬂpekc"fg"nc"rnc›c< PCP/23
Categoria: Professor/a col·laborador/a permanent
Departament:"IgqitcÝc"k"Uqekqnqikc
Àrea de coneixement: Treball Social i Serveis
Socials
RgtÝn< Serveis Socials
Assignatures: Sistema de Serveis Socials
Adjudicació: Francisco Javier Pelegrí Viaña

16977

Tghgtﬂpekc"fg"nc"rnc›c< PCP/24
Categoria: Professor/a col·laborador/a permanent
Departament: Informàtica i Enginyeria Industrial
Àrea de coneixement: Enginyeria Mecànica
RgtÝn< Instal·lacions, Equips d’Obres i Medis
Auxiliars
Assignatures: Instal·lacions Electromecàniques. Equips d’Obres, Instal·lacions i Medis
Auxiliars
Adjudicació: Cristian Solé Cutrona
Tghgtﬂpekc"fg"nc"rnc›c< PCP/25
Categoria: Professor/a col·laborador/a permanent
Departament: Matemàtica
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada
RgtÝn< Matemàtica Discreta
Assignatures: Matemàtica Discreta
Adjudicació: Ignacio López Lorenzo
PG-186243 (07.129.125)
RESOLUCIÓ
fg"39"fÓcdtkn"fg"4229."rgt"nc"swcn"gu"pqogpc"
rtqhguuqtc"vkvwnct"fÓwpkxgtukvcv"nc"ugp{qtc"Octkc"
Etkuvkpc"Xgic"Ictekc0
De conformitat amb la proposta de la Comissió nomenada per jutjar el concurs convocat per
Resolució de la Universitat de Lleida de 14 de
desembre de 2006 (BOE núm. 5 de 5 de gener
de 2007) i un cop acreditat per la concursant
proposada que reuneix els requisits establerts
a la base décima de la convocatoria.
Aquest Rectorat, en ús de les atribucions conferides per l’article 65 de la Llei Orgànica 6/2001,
d’universitats de 21 de desembre (BOE de 24 de
desembre) i demès disposicions concordants, ha
resolt nomenar Profesora Titular d’Universitat
la senyora Maria Cristina Vega Garcia, de lÀrea
de coneixement Enginyeria Agroforestal i del
Departament d’Enginyeria Agroforestal.
Contra la present resolució, que esgota la via
administrativa, es pot interposar recurs contención-administratiu davant el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos, comptats des de l’endemà de la seva
publicació. No obstant això, i sens perjudici
que es pugui exercir qualsevol altra que s’estimi
procedent, pot optar-se per interposar contra la
present resolució un recurs de reposició davant el
rector de la UdL, en el termini d’un mes, comptat
des de l’endemà de la seva publicació; en aquest
cas no es pot interposar el recurs contenciónadministratiu esmentat anteriorment mentre
no sigui resolt expressament o s’hagi produït la
desistimació pressumpta del recurs de reposició interposat, d’acord amb el que preveuen els
artícles 116 i 117 de la LRJAP-PAC.
Lleida, 17 d’abril de 2007
JOAN VIÑAS I SALAS
Rector
PG-186244 (07.129.127)

*
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CONCURSOS I ANUNCIS
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DEPARTAMENT
D’INTERIOR, RELACIONS
INSTITUCIONALS
I PARTICIPACIÓ
EDICTE
fg"46"fÓcdtkn"fg"4229."rgn"swcn"gu"pqvkÝswgp"
l’acord d’inici i la proposta de resolució dictats
en l’expedient sancionador núm. DSJ-11/07.

MERCÈ CLARAMUNT I BIELSA
Fktgevqtc"igpgtcn

La Direcció General del Joc i d’Espectacles
ha instruït l’expedient sancionador les dades del
swcn"Ýiwtgp"c"nÓcppgz"fÓcswguv"Gfkevg0"Kpvgpvcfc"
nc"ugxc"pqvkÝecek„."cswguvc"pq"uÓjc"rqiwv"fwt"
c"vgtog0

RESOLUCIÓ
IRP/1424/2007, de 4 de maig, per la qual es fan
públics la combinació guanyadora i el número
Diana dels sorteigs de la loteria Super 10 dels
dies 23, 24, 25, 26, 27, 28 i 29 d’abril de 2007.

Gp"eqpugs¯ﬂpekc."fÓceqtf"cod"gn"swg"rtgxgwgp"
gnu"ctvkengu"7;07"k"83"fg"nc"Nngk"5213;;4."fg"48"fg"
pqxgodtg."fg"tﬂiko"lwt fke"fg"ngu"cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu"k"fgn"rtqegfkogpv"cfokpkuvtcvkw"
eqo¿."gu"eqowpkec"c"nc"rgtuqpc"kpvgtguucfc"swg."
rgt"vcn"fg"rqfgt"vgpkt"eqpgkzgogpv"fgn"eqpvkpiwv"
pvgitg"fgnu"cevgu"swg"uÓguogpvgp"k"rgt"uk"jk"xqn"
rtgugpvct"cn0ngicekqpu"k"rtqrquct"rtqxgu"gp"fghgpuc"ugxc."rqv"eqorctﬂkzgt"c"ngu"fgrgpfﬂpekgu"
de la Direcció General del Joc i d’Espectacles
*Xkc"Nckgvcpc."p¿o0"8;."rtkogtc"rncpvc."2:225"
Dctegnqpc+."fkpu"gn"vgtokpk"fg"32"fkgu"j dknu"
eqorvcvu"c"rctvkt"fg"nÓgpfgo "fg"nc"rwdnkecek„"
fÓcswguv"Gfkevg"cn"FQIE0

Gp"gnu"uqtvgkiu"fg"nc"nqvgtkc"Uwrgt"32"fgnu"fkgu"
45."46."47."48."49."4:"k"4;"fÓcdtkn"fg"4229."uÓjcp"
qdvkpiwv"gnu"tguwnvcvu"ugi¯gpvu<

Dctegnqpc."46"fÓcdtkn"fg"4229

*2903460256+

Fknnwpu."45"fÓcdtkn"fg"4229<
Combinació guanyadora:"4."6."7."3:."3;."44."45."
46."49."4:."52."56."5;."63."66."77."79."83."88."890
Número Diana: 490
Fkoctvu."46"fÓcdtkn"fg"4229<
Combinació guanyadora:"5."7."8.";."33."39."47."58."
59."5:."62."68."6:."6;."74."76."7:."85."87."8:0
P¿ogtq"Fkcpc<";0
Fkogetgu."47"fÓcdtkn"fg"4229<
Combinació guanyadora:"7."36."3:."3;."42."43."45."
49."52."56."62."64."66."67."73."78."7:."85."87."890
Número Diana: "670

MERCÈ CLARAMUNT I BIELSA
Fktgevqtc"igpgtcn"fgn"Lqe"k"fÓGurgevcengu

Fklqwu."48"fÓcdtkn"fg"4229<
Combinació guanyadora:":.";."33."38."3:."3;."45."
46."4;."52."57."5:."66."67."69."73."74."77."78."7;0
Número Diana: "770

ANNEX

Fkxgpftgu."49"fÓcdtkn"fg"4229<
Combinació guanyadora:"3."4."5."7.":."35."36."43."
44."46."49."55."56."58."67."74."7:."85."86."880
Número Diana: "40

Núm. d’expedient sancionador:"FUL/331290
Procediment:"cdtgwlcv0
Expedientat:"ugp{qt"Oqjcogf"Ucnoqwp0
Cevgu"cfokpkuvtcvkwu"swg"gu"pqvkÝswgp< acord
fÓkpkek"k"rtqrquvc"fg"tguqnwek„0
Data de l’acord i de la proposta de resolució:
3"fg"oct›"fg"42290
*290337029:+
GPVKVCV"CWVñPQOC
FG"LQEU"K"CRQUVGU
FG"NC"IGPGTCNKVCV
RESOLUCIÓ
IRP/1423/2007, de 4 de maig, per la qual es fa
pública la combinació guanyadora dels sorteigs
de la loteria Trio dels dies 23 al 29 d’abril de
2007.
Gp"gnu"uqtvgkiu"fg"nc"nqvgtkc"Vtkq"fgnu"fkgu"45"
cn"4;"fÓcdtkn"fg"4229"uÓjcp"qdvkpiwv"gnu"tguwnvcvu"
ugi¯gpvu<
Fknnwpu<"95:0
Fkoctvu<"7;70
Fkogetgu<"2780
Fklqwu<"3750
Fkxgpftgu<":390
Fkuucdvg<"3750
Fkwogpig<"8;:0
Gn"ftgv"cn"eqdtcogpv"fgnu"rtgoku"ecfwec"cn"
ecr"fg";2"fkgu"eqorvcvu"c"rctvkt"fg"nc"fcvc"fgn"
uqtvgki0
Dctegnqpc."6"fg"ocki"fg"4229

Fkuucdvg."4:"fÓcdtkn"fg"4229<
Combinació guanyadora:"7."8.";."39."46."53."5:."
63."6:."73."74."75."77."78."7;."82."84."85."86."8:0
Número Diana: "730
Fkwogpig."4;"fÓcdtkn"fg"4229<
Combinació guanyadora:"3."6."37."38."42."46."47."
49."52."53."56."57."58."62."64."76."7:."84."89."8:0
Número Diana: "530
Gn"ftgv"cn"eqdtcogpv"fgnu"rtgoku"ecfwec"cn"
ecr"fg";2"fkgu"eqorvcvu"c"rctvkt"fg"nc"fcvc"fgn"
uqtvgki0

Número complementari:"490
Reintegrament:";0
Número guanyador de la variant Jòquer:
24:3;:0
Gp"gn"uqtvgki"p¿o0"425:<
Combinació guanyadora Lotto 6/49:"8.":."32."
33."47."4:0
Número complementari:"360
Reintegrament:"30
Número guanyador de la variant Jòquer:
4;;3370
Gn"ftgv"cn"eqdtcogpv"fgnu"rtgoku"ecfwec"cn"
ecr"fg";2"fkgu"eqorvcvu"c"rctvkt"fg"nc"fcvc"fgn"
uqtvgki0
Dctegnqpc."6"fg"ocki"fg"4229
MERCÈ CLARAMUNT I BIELSA
Fktgevqtc"igpgtcn
*2903460254+
UGTXGK"ECVCNÉ"FG"VTÉPUKV
EDICTE
de 16 d’abril de 2007, de notificació d’inici
d’expedients sancionadors.
FÓceqtf"cod"gn"swg"rtgxgwgp"gnu"ctvkengu"7;07"
k"83"fg"nc"Nngk"5213;;4."fg"48"fg"pqxgodtg."fg"
tﬂiko"lwt fke"fg"ngu"cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu"k"
fgn"rtqegfkogpv"cfokpkuvtcvkw"eqo¿"*DQG"p¿o0"
4:7."fg"4903303;;4+."gu"pqvkÝec"nÓkpkek"fgnu"gzrgdients sancionadors que s’assenyalen a l’annex
fÓcswguv"Gfkevg."kpuvtw•vu"rgn"ugtxgk"vgttkvqtkcn"
fg"vt pukv"eqttgurqpgpv."c"ngu"rgtuqpgu"h ukswgu"q"
lwt fkswgu"fgpwpekcfgu"swg"jk"Ýiwtgp0"Nc"pqvkÝecek„"uÓghgevwc"okvlcp›cpv"cswguv"Gfkevg"lc"swg"pq"
uÓjc"rqiwv"fwt"c"vgtog"rgtuqpcnogpv."dﬁ"rgtswﬂ"
es desconeix el domicili actual de les persones
kpvgtguucfgu."q"dﬁ"rgt"cduﬂpekc"fÓcswguvgu"gp"
gn"oqogpv"fg"nc"pqvkÝecek„0"Gnu"eqttgurqpgpvu"
expedients són a la unitat de sancions del servei
vgttkvqtkcn"fg"vt pukv"kpuvtwevqt."c"ngu"cftgegu"swg"
eqpuvgp"eqo"c"cppgz"fÓcswguv"Gfkevg0

Gp"gnu"uqtvgkiu"p¿o0"4259"k"425:"fg"nc"Nqvvq"816;"k"fg"nc"xctkcpv"L”swgt"fgnu"fkgu"47"k"4:"
fÓcdtkn"fg"4229."tgurgevkxcogpv."uÓjcp"qdvkpiwv"
gnu"tguwnvcvu"ugi¯gpvu<

Uk"nc"fgp¿pekc"ﬁu"c"pqo"fÓwpc"rgtuqpc"lwt fkec"
o la persona denunciada no conduïa el vehieng"gp"gn"oqogpv"fg"nc"fgp¿pekc."ngu"rgtuqpgu"
kpvgtguucfgu"vgpgp"fgw"fkgu"j dknu"c"rctvkt"fg"
nÓgpfgo "fg"nc"rwdnkecek„"fÓcswguv"Gfkevg"rgt"
hgt"cttkdct"ngu"fcfgu"kfgpvkÝecvkxgu"fgn"eqpfwetor o de la conductora al servei territorial de
vt pukv"kpuvtwevqt0"NÓkpeqornkogpv"fgn"fgwtg"fgn"
vkvwnct"fgn"xgjkeng"fÓkfgpvkÝect"gn"eqpfwevqt"ﬁu"
ucpekqpcv"eqo"c"hcnvc"oqnv"itgw"cod"wpc"ownvc"
fg"523.22"c"30722"gwtqu."fÓceqtf"cod"nÓctvkeng"
9405"fgn"Tgkcn"fgetgv"ngikuncvkw"55;13;;2."fg"4"
fg"oct›."rgn"swcn"uÓcrtqxc"gn"Vgzv"ctvkewncv"fg"
nc"Nngk"uqdtg"vt pukv."ektewncek„"fg"xgjkengu"fg"
oqvqt"k"ugiwtgvcv"xk tkc0"Cswguv"tgswgtkogpv"
pq"vﬁ"xktvwcnkvcv"uk"gn"rtqegfkogpv"ucpekqpcfqt"
s’ha iniciat com a conseqüència de l’incompliogpv"fgn"fgwtg"fÓkfgpvkÝecek„"fgn"vkvwnct"k"swcp"
nc"rgtuqpc"tgurqpucdng"fg"nc"kphtceek„"eqoguc"
ukiwk"vkvwnct"fgn"xgjkeng0

Gp"gn"uqtvgki"p¿o0"4259<
Combinació guanyadora Lotto 6/49:"5."34."53."
54."56."640

Gu"hc"ucdgt"c"ngu"rgtuqpgu"kpvgtguucfgu"swg"
rqfgp"cnángict"rgt"guetkv"gn"swg"etgiwkp"eqpxgpkgpv"gp"gn"vgtokpk"fg"swkp¦g"fkgu"j dknu"

Dctegnqpc."6"fg"ocki"fg"4229
MERCÈ CLARAMUNT I BIELSA
Fktgevqtc"igpgtcn
*2903460245+
RESOLUCIÓ
IRP/1425/2007, de 4 de maig, per la qual es fan
públics els resultats dels sorteigs de la Lotto 6/49
i de la variant Jòquer, núm. 2037 i 2038, dels dies
25 i 28 d’abril de 2007, respectivament.

