
 

 

ACTA DE REUNIÓ 
 

 
 
RESUM D’ACORDS DEL PATRONAT DE LA FUBALMES (30/06/2016) 
 
 

1. Aprovació de l’acta núm. 173, de 17 de desembre de 2015.  
 

2. Aprovació del nomenament com a patrona de la senyora M. Mercè Rosich en 
substitució del senyor Antoni Llobet, de la renúncia del senyor Antoni Anglada i 
de les declaracions responsables que afecten als patrons Josep Lluís Garcia 
Domingo, a la senyora Núria Simó Gil i al senyor Anton Granero Martínez. 
 

3. Aprovació del nomenament del Dra. Cristina Vaqué com a vicerectora 
d’Ordenació Acadèmica de la UVic-UCC, amb efectes a partir de l’1 de 
setembre de 2016.  
 

4. Aprovació del nomenament del Dr. Eduard Ramírez, com a degà de la 
Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la UVic-UCC, amb 
efectes a partir de l’1 de setembre de 2016.  
 

5. Ratificació dels acords de la Comissió Executiva. 
 

6. Aprovació del pressupost i de la participació de la UVic-UCC al projecte de 
recerca europeu PECT. 
 

7. Aprovació de l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Manlleu i la 
Fundació Universitària Balmes/Universitat de Vic-Universitat Central de 
Catalunya. 
 

8. Aprovació de la liquidació provisional de l’exercici 2015-2016. 
 

9. Aprovació del pressupost de l’exercici 2016-2017. 
 

10. Aprovació del Programa de Doctorat en Bioinformàtica presentat i autoritzar la 
presentació a verificació de l’AQU de l’esmentat programa. 

 
11. Aprovació del nomenament del Dr. Lluís Benejam com a codirector de la 

Càtedra d’Aigua, Natura i Benestar. 
 

12. Aprovació de la participació de la UVic-UCC en el projecte “Enxaneta”. 
 

13. Aprovació del canvi d’auditors d’acord amb els processos legalment previstos 
per la normativa.  
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ACTA DE REUNIÓ 
 

 
14. Aprovació de la proposta de cessament i nomenament d’un nou patró de la 

Fundació KREAS, la senyora Núria Barniol en substitució de la senyora Anna 
Mates.  

 
15. Aprovació del calendari de reunions del Patronat, de la Comissió Executiva i de 

la Comissió Permanent per al curs 2016-2017.  
 

16. Aprovació de la utilització dels models de contractes de pràctiques del servei de 
carreres professionals. 
 

17. Aprovació del nomenament de la Sra. Anna Erra, com a representant de la 
FUBalmes a la Fundació Especial Antiga Caixa de Manlleu. 

 
18. Aprovació de la condició de la FUB com a membre associat a la Plataforma per 

a la Llengua amb una quota anual de 150 euros. 
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