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CONSELL DE L’AUDIOVISUAL
DE CATALUNYA
Barcelona, 26 de juny de 2007
MANUEL HERNÁNDEZ I CARRERAS
Director
ANNEX
Clau: CT07001458.
Objecte: direcció de les obres dels col·lectors en
alta pel sanejament dels nuclis de les Cabòries i
les Gunyoles, t.m. Avinyonet del Penedès.
Lloc d’execució: Avinyonet del Penedès (l’Alt
Penedès).
Termini d’execució: vuit (8) mesos.
Pressupost: 30.995,89 euros, més IVA.
(07.177.012)
CORRECCIÓ D’ERRADA
a l’Anunci sobre una sol·licitud de concessió d’un
crtqÝvcogpv"fÓcki¯gu"uwdvgtt pkgu"c"nÓcs¯ hgt"
encuukÝecv"fg"nc"tkgtc"fg"Ucpvc"Eqnqoc"*tgh0"
EE42282223:6+"*FQIE"p¿o0"6;33."r i0"4347;."
fg"470804229+0
Havent observat una errada en la publicació
de l’esmentat Anunci, al DOGC núm. 4911,
pàg. 21259, de 25.6.2007, se’n detalla l’oportuna
correcció:
A la pàg. 21259, al títol, on diu:
“...la riera de Santa Coloma de Farners...”,
ha de dir:
“...la riera de Santa Coloma...”.

RESOLUCIÓ
de 18 de juny de 2007, per la qual es dóna publicitat al veredicte emès pel jurat dels IV Premis
El CAC a l’escola.

Categoria B: professorat.

El Ple del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya, en la sessió tinguda el 20 de juliol de
2006, va aprovar, mitjançant l’Acord 241/2006,
les bases de la convocatòria dels IV Premis El
CAC a l’escola, les quals van ser publicades en
el DOGC núm. 4701, de 21.8.2006.

(07.177.046)

El Ple del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya, en la sessió de 18 d’abril de 2007,
mitjançant l’Acord 107/2007, va aprovar la composició del jurat de la convocatòria dels IV Premis El CAC a l’escola, la qual es va publicar en
el DOGC núm. 4885, de 17.5.2007. L’11 de maig
2007 es va reunir, a la seu del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, el jurat dels IV Premis El
CAC a l’escola i va emetre el seu veredicte.
Per tot el que s’ha exposat, i de conformitat
amb el que estableix la base setena de la convocatòria dels premis,
RESOLC:
Donar publicitat al veredicte emès pel jurat
fgnu"KX"Rtgoku"Gn"ECE"c"nÓgueqnc"swg"Ýiwtc"gp"
l’annex d’aquesta Resolució.
Barcelona, 18 de juny de 2007
JOSEP M. CARBONELL I ABELLÓ
President

Barcelona, 29 de juny de 2007
ROSA PÉREZ I ROBLES
Cap de l’Àrea de Tractament de Textos
del DOGC
(07.179.147)
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ANNEX
Relació de centres guanyadors de la quarta
edició dels Premis El CAC a l’escola
Categoria A: centres educatius.
Educació infantil i primària-cicle inicial:
1r premi: CEIP Canovelles (Canovelles).
2ns premis:
CEIP Puig d’Arques (Cassà de la Selva).
Escola Ramon Llull (Barcelona).
3r premi: desert.
Educació primària-cicle mitjà i cicle superior:
1r premi: CEIP Can Parera (Montornès del
Vallès).
2ns premis:
CEIP Angeleta Ferrer (Mataró).
CEIP Bordils (Bordils).
3r premi: CEIP d’Alfés (Alfés).
Educació secundària obligatòria-primer cicle:
1r premi: desert.
2n premi: desert.
3r premi: desert.
Educació secundària obligatòria-segon cicle:
1r premi: IES Collserola (Barcelona).
2n premi: desert.
3r premi: desert.
Educació secundària postobligatòria:
3t"rtgok<"KGU"Rkwu"Hqpv"k"Swgt"*Ocptguc+0
2n premi: IES Guissona (Guissona).
3r premi: Nuestra Señora del Rosario
(Barcelona).

1r premi: Ramon Breu Pañella.
2n premi: Montserrat López Solé.
3r premi: desert.
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