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CÀRRECS I PERSONAL
CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
ACORD 23/2021, de 10 de març, pel qual es nomenen els membres del jurat dels XVIII Premis el CAC a
l’escola.
-1. 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,
promoure, organitzar i realitzar jornades, seminaris, simposis, estudis, recerques i publicacions sobre el sector
audiovisual i el seu entorn.
-2. En la sessió de 10 de març, el Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, mitjançant els acords 72/2020
i 73/2020, de 22 de juliol, va aprovar les bases dels XVIII Premis el CAC a l'escola i en va obrir la
convocatòria. Aquests acords es van publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8218, de 4 de
setembre de 2020, i al núm. 8235, de 28 de setembre de 2020, respectivament.
-3. La base segona de la convocatòria estableix que el jurat d'aquests premis estarà format per persones
expertes en la matèria.
-4. El Ple fixa, en concepte d'assistència i col·laboració, la percepció de 500 € bruts per a cadascun dels
membres del jurat dels Premis el CAC a l'escola, sempre que aquesta tasca no derivi de la seva activitat
principal.
La partida pressupostària corresponent a aquesta despesa és la D/231000100/1110/0000.
Per tot el que s'ha exposat, el Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya adopta, per unanimitat dels
presents, el següent

Acord:

-1 Nomenar les persones següents membres del jurat dels XVIII Premis el CAC a l'escola:
Presidenta:
Sra. Carme Figueras i Siñol
Vocals:
Sra. Margarida Almirall Rotés
Sra. Alba Ambròs Pallarés
Sr. Ramon Breu Pañella
Sra. Yvonne Griley Martínez
Sra. Maria-José Masanet Jordà
Sra. Carme Mayugo Majó
Sra. Ramon Pavia Sala
Sr. Xavier Puig Garcia
Secretària:
Sra. Sylvia Montilla Castillo
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-2 Fixar en concepte d'assistència, per a cadascun dels membres del jurat dels Premis el CAC a l'escola, la
percepció de 500 € bruts, que podran percebre sempre que aquesta tasca d'assistència i col·laboració no derivi
de la seva activitat principal.

-3 Publicar aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

-4 Comunicar aquest acord a les persones interessades.

Barcelona, 10 de març de 2021

Roger Loppacher i Crehuet
President

Daniel Sirera Bellés
Conseller secretari
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