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CONSELL DE L’AUDIOVISUAL
DE CATALUNYA
ACORD
47/2008, de 2 d’abril, pel qual es nomenen els membres del jurat de la V convocatòria dels Premis El CAC a l’escola.
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 25 de juliol de 2007, el Ple del Consell, mitjançant l’Acord
230/2007, va aprovar les bases de la V convocatòria dels Premis El CAC a l’escola
i es van publicar en el DOGC núm. 4963, de 6.9.2007.
III. La base setena de la convocatòria estableix que el jurat d’aquest premi ha
d’estar integrat per persones reconegudes i expertes en l’àmbit de l’educació i de la
comunicació audiovisual.
Per tot el que s’ha exposat, el Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, en
ús de les seves atribucions, ha adoptat els següents
ACORDS:
—1 Nomenar membres del jurat de la V convocatòria dels Premis El CAC a
l’escola les persones següents:
Presidenta:
- Sra. Victòria Camps i Cervera
Vocals:
- Sr. Albert Alfonso i Moreno
- Sra. Anna Mackay i Jarque
- Sra. Aurora Maquinay i Pomés
- Sra. Maria Corominas i Piulats
—2 Fixar, en concepte d’indemnització per la col·laboració i assistència dels
membres del jurat, la quantitat de 752 € bruts.
—3 Publicar aquest Acord en el Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya.
—4 Notiicar aquests acords a les persones interessades.
Barcelona, 2 d’abril de 2008
JOSEP MARIA CARBONELL I ABELLÓ
President
DOLORS COMAS D’ARGEMIR I CENDRA
Consellera secretària
(08.095.186)

*
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UNIVERSITATS
CATALANES
UNIVERSITAT DE GIRONA
EDICTE
de 9 d’abril de 2008, pel qual es fa públic l’acord pel qual s’aprova l’oferta pública
d’ocupació per a l’any 2008.
Adjunt s’informa l’ Acord adoptat pels òrgans competents d’aquesta Universitat
per a l’aprovació de l’ Oferta Pública d’ Ocupació per a l’any 2008:
Vist que l’article 25 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, disposa que les
necessitats de recursos humans amb assignació pressupostària que no es puguin cobrir
amb els efectius de personal existents seran objecte d’oferta pública d’ocupació.
Vist l’acord adoptat en el Ple 2/08, del Consell Social, de 9 d’abril de 2008, pel qual
s’aprova el pressupost d’aquesta universitat per a l’any 2008, així com la plantilla,
i atenent la Relació de Llocs de Treball de la Universitat de Girona.
Vist el que disposa l’art. 175 dels Estatuts de la UdG, aprovats per Decret 200/2003,
de 26 d’agost, i atenent l’acord previ dels representants del personal d’administració
i serveis quant al contingut d’aquesta oferta.
En virtut del que estableix l’art. 175.2 dels Estatuts de la UdG,
S’ acorda:
PRIMER. Aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació d’aquesta Universitat per a l’ any
2008, en els següents termes :
RÈGIM FUNCIONARIAL
Escala

Plaça

Grup

Núm. vacants

Sistema selecció

Administrativa

Administrativa

C

1

Concurs oposició

RÈGIM LABORAL
Categoria
Tècnic/a en disseny gràic
Tècnic/a de projectes i obres

Grup
3p)
2p)

Núm. vacants Sistema selecció
I
Concurs de nou ingrés
1
Concurs de nou ingrés

Tècnic/a especialista en Informàtica

3p)

1

Concurs de nou ingrés

SEGON. Publicar aquesta resolució al Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya,
així com notiicar-la a les seccions sindicals i als presidents i secretaris de la Junta
de Personal i Comitè d’ Empresa.
La qual cosa informo, als efectes escaients.
Girona, 9 d’abril de 2008
JOSÉ L. LINARES PINEDA
Secretari general
PG-212343 (08.107.003)
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Càrrecs i personal

