
 
 
  

EXTRACTE D’ACORDS DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES 
 

Òrgan de Govern: Patronat 
 
Tipus de sessió: ordinària  
 
Núm. de la sessió: 173 
 
Data: 17de desembre de 2015  

 
 
1. Aprovació de l’acta núm. 172, de 8 de juliol de 2015, sense esmenes. 

  

2. Actualització dels patrons: 

- Nomenar el Sr. Lluís Jofre Roca per la via de l’article 9.2.b en substitució del Sr. Antoni 

Castellà i vicepresident de la FUBalmes, i declara que  

a) Té plena capacitat d’obrar. 

b) No està inhabilitat per a exercir càrrecs públics o per administrar béns. 

c) No ha estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l’ordre socioeconòmic 

o per delictes de falsedat. 

- Nomenar el Sr. Josep Lluis Garcia  Domingo per la via de l’article 9.2.c en substitució del 

Sr. Joan Lopez. 

- Nomenar el Sr. Jaume Vivet Soler per la via de l’article 9.2.d. Atès que en la sessió del 

patronat de 8 de juliol de 2015 es va aprovar nomenar l’ajuntament de Torelló patró vocal de 

la FUBalmes, i d’acord amb la normativa s’ha subscrit el preceptiu conveni. 

- Nomenar el Sr. Ramon Vilardell Turón, president de la Fundació Eduard Soler per la via de 

l’art. 9.2.e. 

Cadascun dels patrons nomenats que assisteixen a la reunió accepta el càrrec i declara que: 

  

a) Té capacitat d’obrar plena. 

b) No està inhabilitat per a exercir càrrecs públics o per administrar béns. 

c) No ha estat condemnat per delictes contra el patrimoni o contra l’ordre socioeconòmic 

o per delictes de falsedat. 

Informar de la renúncia per escrit la senyora Anna Mates. 

 

3. Informació i ratificació d’acords de la Comissió Executiva. 

 

4. Aprovació de la  liquidació definitiva del pressupost individual auditat de l’exercici 2013-14 i 

l’aplicació a romanents i dels comptes consolidats auditats de l’exercici 2013-14. 

 

5. Aprovació del pressupost per a l’exercici 2015-16. 

 

6. Aprovació del nomenament de la Dra. Sandra Ezquerra directora de la Càtedra UNESCO: 

dones, desenvolupament i cultures. 

 

7. Ratificació de la modificació dels estatus del CSUC. 

 

8. Informe sobre el pla d’actuació estratègic de la Facultat d’Empresa i Comunicació. 

 



 
9. Aprovació de la participació de la FUBalmes a l’Associació de la Xarxa C-17 i Associació 

de  Bioinformàtics Barcelona i designar al rector de la UVic – UCC com a representant 

de la FUBalmes en ambdues associacions. 

 
10. Aprovació de la implementació del protocol a la FUBalmes amb data 1 de gener del 2016. 

 
11. Desestimació de la demanda d’incorporació dels grups municipals de l’Ajuntament de 

Vic al patronat de la FUBalmes. 

 


