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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: 20 

Data: 26 de febrer de 2015 

 

1. Designació del Sr. Josep Arimany Manso com a president accidental per a la reunió 

d’avui. 

2. Aprovació de l’acta número 19, de 17 d’octubre de 2014, sense esmenes. 

3. Autorització de la sol·licitud del canvi de denominació de l’Escola Politècnica Superior 

pel de Facultat de Ciències i Tecnologia. Aquesta facultat es presentarà, també, sota la 

marca U – Science Tech. 

4. Aprovació dels preus de crèdits i descomptes de matrícula per al curs 2014-15, amb 

l’abstenció del Sr. Àngel Torres: 

a) Manteniment dels tres nivells de preus del crèdit del curs 2014-15: 

 Nivell 1: 80,13 euros 

 Nivell 2: 84,55 euros 

 Nivell 3: 89,20 euros 

b) Increment en un 1,75% del preu del crèdit en el graus en Fisioteràpia, Infermeria, 

Comunicació Audiovisual, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, 

Màrqueting, Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, Psicologia i Traducció i 

Llengües Aplicades. 

c) Increment de la 4a matrícula en un 24% respecte la tercera matrícula (actualment 

és del 30%) 

d) Mateix preu de reconeixement de crèdits en convalidacions igual en el Campus 

UVic i el Campus Manresa. 

e) Nous descomptes, cercant l’aproximació gradual del Campus UVic i el Campus 

UManresa: 

 Famílies nombroses especials: 5% 

 Persones amb discapacitat: 10% 

 Matrícula d’honor de batxillerat: 50% 

 Víctimes de violència i actes terroristes: 10% 

f) Manteniment dels descomptes ja existents: 

 2 estudiants de mateixa unitat familiar: 5% 
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 Matrícula d’honor en assignatura de grau: 15% 

 Estudiant de 2a titulació o Alumni: 8% 

 Majors de 60 anys: 50% 

 

5. Aprovació del conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Figueres i la 

FUBalmes que contempla la incorporació de l’alcalde/essa de Figueres com a patró/ona 

de la FUBalmes. 

6. Aprovació del conveni marc de col·laboració universitària entre la Fundació 

Universitària Balmes i la Fundació Tecnocampus Mataró – Maresme.  

 
7. Aprovació de la constitució de la Comissió de Direcció del Portal de la Transparència 

i la seva composició:  

 El secretari/ària general de la Fundació Universitària Balmes, que presidirà la 
Comissió 

 El secretari/ària general de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya 

 El gerent de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya 

 El responsable del Portal de la Transparència 

 El/la director de l’Àrea de Gestió Econòmica 

 El director/a de l’Àrea de Qualitat  

 El director/a de l’Àrea de Comunicació Corporativa i Relacions Institucionals 

 El director/a de l’Àrea de Màrqueting  

 Un representant del Consell de Govern, a proposta del rector 

 Un representant del PDI al Patronat 

 El representant del PAS al Patronat 

 Un representant del Consell d’Estudiants 
 
8. Aprovació de la continuïtat de les Beques UVic-UCC al Talent Educatiu i les Beques 

UVic-UCC als estudiants de primer curs de doble Grau en Mestre d’Educació Infantil i 

Educació Primària (menció en llengua anglesa) i encàrrec al degà de la FETCH i a la 

Gerència de la redacció de les bases de les convocatòries, d’acord amb el comissionat 

del Patronat de la FUBalmes per als Estudis de Mestre, el Sr. Antoni Llobet. 

9. Aprovació del Protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i 

l’assetjament per raó de sexe o d’orientació sexual de la FUB / UVic-UCC. 

10. Creació de la Càtedra de Bioètica Fundació Grífols entre la Fundació Universitària 

Balmes i la Fundació Grífols i nomenament de la Dra. Victòria Camps Cervera com a 

titular i la Sra. Núria Terribas Sala com a directora de la Càtedra de Bioètica Fundació 

Grífols.   

11. Aprovació del Centre d’Estudis en Esport i Activitat Física i nomenament del Dr. 

Javier Peña López com a director del centre. 

12. Vistiplau al Reglament per a la creació i funcionament dels centres de recerca i 

transferència de coneixement i les càtedres de la Universitat de Vic – Universitat Central 

de Catalunya. 

13. Aprovació de la proposta d’ajust proporcional en el preu de matrícula de la tutoria de 

tesi als estudis de doctorat de la UVic-UCC per als estudiants que es matriculin per 
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primera vegada durant el segon període de matrícula de doctorat durant els cursos 

2014-15 i 2015-16 següent:  

 

 Tarifes 

 2014-15 2015-16 

 

1r període 

(octubre) 

2n període 

(febrer) 

1r període 

(octubre) 

2n període 

(febrer) 

 

Programes de doctorat regits 

pels RD 56/2005 

i 1393/2007 

 

458 € (1) 229 €(1) 490 € (1) 245 € (1)  

 

Programa de doctorat regit 

pel RD 99/2011 

 

968 € (2) 484 €(2) 968 € (2) 484 € (2) 

 

Taxes acadèmiques 

 

90 € 90 € 

 

(1) Increment del 7% respecte al curs anterior 

(2) Increment del 3% respecte al curs anterior 

Altres taxes 

 

 Tarifes 

Lectura de tesi 1.000 € 

Taxes de tramitació del títol 200 € 

 

14. Nomenament del Sr. Antoni Llobet, patró de la FUBalmes, com a comissionat del 

Patronat de la FUBalmes per als Estudis de Mestre. 

 


