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RESUM D’ACORDS DEL PATRONAT DE LA FUBALMES (29/6/2017) 
 
1. Aprovació de l’acta núm. 175, de l’1 de desembre de 2016, sense esmenes. 

2. Aprovació, per unanimitat, del nomenament com a patró del Sr. Antoni Trasobares 
i Rodriguez en substitució de la Sr. Denis Boglio. 

3. Aprovació, per unanimitat, del nomenament com a patró del Sr. Jaume Portús i 
Arimany en substitució del Sr. Antoni Anglada. 

4. Ratificació dels acords adoptats per la Comissió Executiva dels dies 9 de març de 
2017, 11 de maig de juny de 2017 i 2 de juny de 2017. 

5. Aprovació de la liquidació provisional del pressupost auditat de l’exercici 2016-17. 

6. Aprovació de la proposta de pressupost definitiu de l’exercici 2017-18. 

7. Facultar al rector per a sol·licitar l’adscripció de centres a la UVic-UCC de l’Institut 
Univ. de Ciència i Tecnologia com a Institut Universitari de recerca de la UVic-
UCC. 

8. Facultar al rector per a sol·licitar l’adscripció de centres a la UVic-UCC de 
Barcelona Academy of Art com a centre adscrit.  

9. Facultar al rector per a la signatura dels convenis que permetin la Inclusió de la 
UVic-UCC al conveni marc de Custòdia Riberes del Ter i altres acords. 

10. Aprovació de la presentació de la Dra. Julita Oliveras com a candidata de la UVic-
UCC a «Prisma Especial» del premi Prismas Casa de las Ciencias a la 
Divulgación 2017, de la XXX Convocatoria A Coruña, 2017. 

11. Aprovació de la presentació com a candidats de la UVIC-UCC per als Premis 
Nacional de Recerca als professors de la UVIC UCC en les diferents categories 
del premi: Dr. Sergio Ponsà Talent Jove, Dr. Carlo Manzo Talent Jove, Dr. 
Bonaventura Clotet Premi Nacional de Recerca. 

12. Aprovació de la presentació al Premi México de Ciència y Tecnologia CRUE 2017 
al Dr. Bonaventura Clotet. 

13. S’aprova la proposta de posar el nom “Estudi de ràdio Carles Capdevila”, a l’actual 
estudi de ràdio de l’edifici B. 

14. Aprovació del II Pla d’Igualtat de la FUB. 

15. Aprovació de l’addenda econòmica modificativa del conveni de federació entre la 
FUBalmes i FUBages. 

16. Aprovació del calendari de reunions dels segon semestre del 2017 i de l’any 2018. 

17. Ratificació del Sr. Ricard Torrents i Bertrana com a president d’honor de la 
Societat Verdaguer i del Sr. Ramon Pinyol i Torrents com a president. 


