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RESOLUCIÓ
SLT/1443/2008, de 6 de maig, per la qual es renoven els membres del Consell As-
sessor sobre la Diabetis a Catalunya.

Atès el que disposa l’article 3 de l’Ordre de 16 de febrer de 2000, per la qual es 
refonen l’Ordre de 18 de març de 1983, de creació del Consell Assessor sobre la 
Diabetis a Catalunya, l’Ordre de 17 de desembre de 1985, de modiicació del Consell 
Assessor sobre la Diabetis a Catalunya, i l’Ordre de 30 de setembre de 1992, per la 
qual es modiica la composició del Consell Assessor sobre la Diabetis a Catalunya, 
i se n’actualitza el contingut (DOGC núm. 3085, de 24.2.2000);

Atès que, d’acord amb l’article únic de l’Ordre SSS/145/2003, de 26 de març 
(DOGC núm. 3856, de 2.4.2003), que modiica l’apartat 3 de l’article 3 de l’Ordre 
de 16 de febrer de 2000, esmentada, les persones membres del Consell, excepte la 
representació dels departaments de Salut i d’Acció Social i Ciutadania, es nomenen 
per un període de quatre anys, i es renoven la meitat de les persones membres en 
representació de l’Associació de Diabètics de Catalunya i de l’Associació Catalana 
de Diabetis de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears cada dos 
anys, sens perjudici de la possibilitat de renovació consecutiva per períodes iguals 
de quatre anys;

Vistes les propostes de l’Associació de Diabètics de Catalunya i de l’Associació 
Catalana de Diabetis de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, a 
l’efecte de substituir alguns dels representants respectius en el Consell esmentat;

En ús de les facultats que tinc conferides,

RESOLC:

—1 Designar membres del Consell Assessor sobre la Diabetis a Catalunya les 
persones següents:

A proposta de l’Associació de Diabètics de Catalunya es renova el nomenament 
de la senyora Montserrat Soley i Crusellas i es nomena el senyor Jaume Oriell i 
Coromina, en substitució de la senyora Gemma Sellarès i Chiva.

A proposta de l’Associació Catalana de Diabetis de l’Acadèmia de Ciències Mè-
diques i de la Salut de Catalunya i Balears es nomenen la senyora Pilar Isla i Pera 
i el senyor Dídac Mauricio i Puente, en substitució de la senyora Teresa Cabasés i 
Latorre i del senyor Jeroni Jurado i Campos.

—2 Nomenar president del Consell el senyor Josep M. Pou i Torelló.

—3 Nomenar vicepresidenta del Consell la senyora Montserrat Soley i Cruse-
llas.

Aquesta designació s’efectua per un període de quatre anys.

Les persones designades se subjecten al règim de renovació previst a l’article 
3.3 de l’Ordre de 16 de febrer de 2000, modiicada per l’Ordre SSS/145/2003, de 
26 de març.

DISPOSICIONS FINALS

—1 Queden sense efecte la Resolució SSS/1197/2003, de 22 d’abril, per la qual es 
renoven els membres del Consell Assessor sobre la Diabetis a Catalunya (DOGC 
núm. 3875, de 2.5.2003), i la Resolució SLT/2263/2005, de 20 de juliol, per la qual 
es renoven els membres del Consell Assessor sobre la Diabetis a Catalunya (DOGC 
núm. 4435, de 27.7.2005), en tot el que s’oposin a aquesta Resolució.
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—2 Aquesta Resolució entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari 
Oicial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 6 de maig de 2008

MARINA GELI I FÀBREGA

Consellera de Salut

(08.116.121)

*
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UNIVERSITATS
CATALANES

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

RESOLUCIÓ
de 30 d’abril de 2008, de convocatòria de concurs de nou ingrés per a la provisió 
d’una plaça en règim de contractació laboral indeinida.

Atès el que disposa la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i la 
seva modiicació posterior, Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril; el Decret Legislatiu 
1/1997, de 31 d’octubre, del text refós en matèria de funció pública a Catalunya, el 
capítol 3 del conveni col·lectiu per al personal laboral de les universitats públiques 
catalanes i l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

Atesa la proposta de la Comissió de Recursos Humans, delegada del Consell de 
Govern de la Universitat Rovira i Virgili, de data 12 de febrer de 2008.

En ús de les competències que m’atorga l’Estatut de la Universitat Rovira i 
Virgili.

RESOLC:

1. Convocar concurs de nou ingrés per a la provisió d’una plaça en règim de 
contractació laboral indeinida de la Universitat Rovira i Virgili.

2. La denominació de la plaça a proveir és:
- Convocatòria LF083548-3: Xofer. Serveis auxiliars de Rectorat (grup III).

3. El procés selectiu es realitzarà amb subjecció a les bases que s’adjunten com 
annex a aquesta resolució.

4. El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals a partir de 
l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oicial de la Generalitat 
de Catalunya.

Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, es pot interposar 
un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de 
Tarragona en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació 
d’aquesta resolució.

No obstant això, les persones interessades poden optar per interposar contra 
aquesta resolució un recurs de reposició, en el termini d’un mes, a comptar de 
l’endemà de la data de la publicació d’aquesta resolució, davant el mateix òrgan 
que l’ha dictada.

Tarragona, 30 d’abril de 2008

FRANCESC XAVIER GRAU VIDAL

Rector

(ANNEX)

Convocatòria d’una plaça de personal laboral del grup III

Proves selectives per a la contractació d’un/a Xofer

Serveis auxiliars de rectorat

CONVOCATÒRIA: LF083548-3 - 3a FASE
Convocada per la resolució del rector de 30 d’abril de 2008, segons l’acord pres 

per la Comissió de Recursos Humans, delegada del Consell de Govern, de data 12 
de febrer de 2008.
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