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EXTRACTE D’ACORDS DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES 

Òrgan de Govern: Comissió Executiva 

Tipus de sessió: ordinària 

Núm. de la sessió: 17 

Data: 19 de juny de 2014 

 
1. Aprovació de l’acta número 16, de 23 de maig de 2014, sense esmenes.  
 
2. Vistiplau a l’estimació de liquidació de l’exercici 2013-14 per presentar-la al Patronat 

de la FUBalmes per a la seva aprovació, si escau.  
 
3. Vistiplau a la proposta de pressupost de l’exercici 2014-15 per presentar-la al 

Patronat de la FUBalmes per a la seva aprovació, si escau.  
 
4. Pel que fa a la negociació del conveni col·lectiu, presa dels següents acords, deixant 

a criteri del director general de la FUBalmes aplicar-los o no en funció de l’evolució 
del procés de negociació:  

 

o Intensificar el procés negociador del proper conveni col·lectiu de la UVic-UCC, 

convocant reunions e la Comissió Negociadora els dies 25, 26, 27 i 30 de juny 
per tal que, com a límit el 30 de juny de 2014, s’arribi a un acord convencional 
que garanteixi l’equilibri financer de l’entitat.  

 

o Mandatar el Sr. Joan Turró Vicens, en la seva qualitat de director general de la 
Fundació Universitària Balmes, titular de la UVic-UCC, per tal que assumeixi 

directament la responsabilitat de les negociacions esmentades per part de la 
direcció de la Universitat, amb la finalitat de poder prendre de forma directa els 
acords necessers per finalitzar el procés negociador en la data indicada.  

 

o Autoritzar el Sr. Joan Turró Vicens, en la seva qualitat de director general de la 

Fundació Universitària Balmes, a iniciar un procés d’inaplicació convencional 
que garanteixi l’equilibri financer de la Universitat i no posi en perill la viabilitat de 

la institució, si no s’assoleix acord convencional el 30 de juny de 2014.  

 

o Instar a la Direcció General de la FUBalmes que continuï la política de 
comunicació i de transparència sobre la situació i l’evolució econòmica que s’ha 

posat en pràctica en les darreres setmanes.  
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o Un cop valorada la petició del Comitè d’Empresa de conèixer el salari associat a 
cada un dels contractes d’alta direcció existents a la Universitat, presa dels 

següents acords:  
 

o Donar a conèixer al Comitè d’Empresa, respectant el dret a la confidencialitat 

sobre aquestes dades individualment considerades, el cost salarial agregat dels 
tres en relació als cursos acadèmics 2011-12, 2012-13 i 2013-14.  

 

o Informar a aquest Comitè que cap d’aquestes contractes estableix cap clàusula 
de blindatge indemnitzatori superior al legalment establert.  

 

o Demanar a aquest Comitè d’Empresa la confidencialitat sobre les dades 

informades, d’acord amb la legislació vigent.  
 
6. Aprovació de la proposta de manteniment dels preus dels màsters universitaris per al 

curs 2014-15, llevat del Màster Universitari en Pedagogia Montessori (0-6 anys), en què 
s’acorda un increment del 3% (annex 3).  

 
7. Aprovació de la proposta de preus vinculats als estudis de doctorat de la UVic-UCC 
per als cursos 2014-15 i 2015-16 (annex 4).  

 
8. Aprovació de la següent Política de descomptes per formació a la UVic-UCC per a la 
UVic Alumni: graus, 8% - formació contínua, 10% - Escola d’Idiomes, 15% - màsters 

oficials, 10% - Doctorat, 10% (annex 5).  
 
9. Aprovació del canvi de nom del Centre TECNIO SART – Medi Ambient pel de Centre 

Tecnològic en Biodiversitat, Ecologia i Tecnologia Ambiental i Alimentària (CT BETA), el 
qual mantindrà la marca TECNIO (annex 6).  
 

10. Aprovació de la constitució de la Mesa de Contractació Permanent de la FUBalmes, 
amb la següent composició (annex 7): 
 

 
o President: Sr. Joan Turró, director general de la FUBalmes  

o Vicepresident: Sr. Marc Mussons, gerent de la UVic-UCC  

o Secretari: Sr. Josep Terradellas, secretari general de la FUBalmes  

o Vocal: Sr. Joan Soler  

o Vocal: Sra. M. Carme Comas  

 
11. Presentació del calendari de reunions del Patronat de la FUBalmes 2015 (Patronat 
ordinari, Comissió Executiva i Comissió Permanent) per a la seva aprovació, si escau 

(annex 8).  
 
12. Acceptació de la petició del Sr. Joan Soler de no participar en les reunions del 

Patronat de la FUBalmes mentre duri el procés de selecció de degà/ana de la FETCH, 
atès que té previst presentar-s’hi.  
 

 
 


