
UAB-2010: LES ALTRES REALITATSUAB-2010: LES ALTRES REALITATS



AntecedentsAntecedents  immediatsimmediats

• Dèficits Dèficits acumulatsacumulats*:*:

• 20022002     2.466.817 2.466.817 €€

• 20032003     6.033.909 6.033.909 €€

• 20042004 11.287.76411.287.764 € €

• 20052005 15.804.770 15.804.770 €€

• 20062006 22.316.52322.316.523 € €

* Veure pàg. 56 de l’informe 

Informe 21/2008 de la Sindicatura de ComptesInforme 21/2008 de la Sindicatura de Comptes



AntecedentsAntecedents  immediatsimmediats

• Algunes “anomalies” detectades*:Algunes “anomalies” detectades*:

• Relació de llocs de treball aprovada pel Consell de Govern i el Con-Relació de llocs de treball aprovada pel Consell de Govern i el Con-
sell Social de la UAB (1 i 2 de febrer de 2007) no ajustada a la nor-sell Social de la UAB (1 i 2 de febrer de 2007) no ajustada a la nor-
mativamativa(1) (1) 

• Previsió d’ingressos de l’exercici 2006 incloïa 5.96 M€ que no esta-Previsió d’ingressos de l’exercici 2006 incloïa 5.96 M€ que no esta-
ven basats en expectatives raonablesven basats en expectatives raonables(2)(2)

• Per a algunes despeses en béns corrents i en inversions no s’han Per a algunes despeses en béns corrents i en inversions no s’han 
formalitzat contractes quan, per l’import de la despesa, calia haver-formalitzat contractes quan, per l’import de la despesa, calia haver-
ho fetho fet(3)(3)  

• S’incompleix la normativa pressupostària i les bases d’execució del S’incompleix la normativa pressupostària i les bases d’execució del 
pressupost de la UABpressupost de la UAB(4)(4)

  Veure les pàgs. següents de l’informe: (1), pàg. 36; (2), pàg. 96; (3), pàg. 96; (4),  pàg. 96

Informe 21/2008 de la Sindicatura de ComptesInforme 21/2008 de la Sindicatura de Comptes



AntecedentsAntecedents  immediatsimmediats

• Algunes “anomalies” detectades*:Algunes “anomalies” detectades*:

• Professorat a temps complert amb càrrecs de direcció en altres enti-Professorat a temps complert amb càrrecs de direcció en altres enti-
tatstats(5) (5) 

• Contractació administrativaContractació administrativa(6)(6)  (ex.: en els contractes de subministrament hi 
ha fins un 96,3% d’expedients tramitats per procediment negociat sense 
publicitat

• Indemnitzacions improcedentsIndemnitzacions improcedents(7)(7)  (cas de 104 dies per any treballat amb 
un pagament de 129.691,39 € )

• Participació en diverses entitats, via Grup UAB, algunes d’elles amb Participació en diverses entitats, via Grup UAB, algunes d’elles amb 
greus problemesgreus problemes(8) (8) (ex.: Serveis de Turisme i d’Hosteleria Campus SL im-
pacte negatiu de 1.47 M€  sobre els fons propis de la UAB; Instituto Univer-
sitario de Postgrado SL, amb un crèdit fiscal de 1.97 M€  o Vila Universitària 
SA amb una sobrevaloració de fons de 4.73 M€. Amics de la UAB: 241.733€ 
en subvencions i transferències rebudes. Nomena un membre del Consell 
Social)

• Pòlisses de crèdit per a les quals no es va demanar l’autorització Pòlisses de crèdit per a les quals no es va demanar l’autorització 
corresponentcorresponent(9)(9)  

  Veure les pàgs. següents de l’informe: (5), pàg. 39 i 96; (6), pàg. 87 i ss.; (7), pàg. 82; (8), pàgs. 14, 64, 65, 79, 82, 83 i 84; (9), 
pàgs.73 i 97

Informe 21/2008 de la Sindicatura de ComptesInforme 21/2008 de la Sindicatura de Comptes

file://./OrgansAmicsUAB.pdf


AntecedentsAntecedents  immediatsimmediats

• La UAB i el seu entramat empresarial*: l’anomenada Esfera UABLa UAB i el seu entramat empresarial*: l’anomenada Esfera UAB

• Concepte: Concepte: l’esfera UAB, segons la denominació de la mateixa Universitat, 
és el conjunt de departaments,serveis cientificotècnics, instituts i centres de 
recerca, centres del Parc Científic i Tecnològic, i hospitals universitaris 
vinculats a la Universitat Autònoma de Barcelona

• Integrants: Integrants: la Universitat pròpiament dita + Grup UAB (= Fundació 
Universitat Autònoma de Barcelona (= diverses societats anònimes, 
fundacions i societats limitades) + més altres societats anònimes i altres 
Fundacions no integrades a la Fundació UAB)

  *Veure la pàgina 19 de l’informe

Informe 21/2008 de la Sindicatura de ComptesInforme 21/2008 de la Sindicatura de Comptes

file://./SindicaturaUAB.pdf
file://./SindicaturaUAB.pdf


AntecedentsAntecedents  immediatsimmediats

  Xifres absolutes en milers d’euros. 
Els estats financers anteriors integren els comptes de les fundacions i societats compreses dins el Grup UAB. El mètode aplicat ha estat el d’integració global o el de posada enequivalència depenent del percentatge de participació. 
Veure pàgs. 76 i 79 de l’informe.

Informe 21/2008 de la Sindicatura de ComptesInforme 21/2008 de la Sindicatura de Comptes

 Entitat   Percentatge 
participació

 Fons propis a
 31-12-2006  

 Ingressos 
 

 Resultat  exercici 
        2006 (milers 

de €)

 Fundació Gespa   66,67  25 428 -30
 Fundació Autònoma 
Solidària   85,71  79 646 15
 Fundació Empresa i 
Ciència   63,64  394 1,401 65
 Fundació CRESA (Centre 
de Recerca en Sanitat 
Animal)   44,44  865 4,304 -54
 Instituto Universitario de 
Posgrado, SA   16,00  354 5,025 -419
Sigma Gestión 
Universitaria, AIE   15,70  1,419 2,737 76

 Matgas 2000, AIE   12,00  2,732 565 0

Fundació Dr. Robert   57,14  50 1,833 2
 Fundació Privada Institut 
Català de Nanotecnologia 
  42,86  573 1,584 345

 FUAB (Fundació UAB)  100,00  3,117 3,917 -435

• La UAB i el seu entramat empresarial*: el Grup UAB (no fiscalitzat per la Sindicatura)La UAB i el seu entramat empresarial*: el Grup UAB (no fiscalitzat per la Sindicatura)

file://./SindicaturaUAB.pdf
file://./SindicaturaUAB.pdf


AntecedentsAntecedents  immediatsimmediats

  *Xifres absolutes en milers d’euros. *Xifres absolutes en milers d’euros. 
La FUAB és al mateix temps l’entitat matriu d’un subgrup consolidable integrat per les entitats esmentades. Fundació EPSI i Serveis de Turisme i Hosteleria Campus, SL tanquen l’exercici econòmic a 31.08.2006La FUAB és al mateix temps l’entitat matriu d’un subgrup consolidable integrat per les entitats esmentades. Fundació EPSI i Serveis de Turisme i Hosteleria Campus, SL tanquen l’exercici econòmic a 31.08.2006
. . Veure la pàg. 79 de l’informe.Veure la pàg. 79 de l’informe.

Informe 21/2008 de la Sindicatura de ComptesInforme 21/2008 de la Sindicatura de Comptes

 Entitat   Percentatge 
participació

 Fons propis a
 31-12-2006  

 Ingressos 
 

 Resultat  exercici    
     2006 (milers de 

€)
Fundació EPSI (Escola de 
Seguretat i Prevenció 
Integral)*  100,00  -145 1,410 -367
Fundació Privada Josep 
Laporte  27,27  188 1,900 9
Fundació Institut Català de 
l’Envelliment  63,64  187 623 3
Escola d’Idiomes Moderns 
Casa Convalescència, SL  100,00  66 1,473 6

Plaça Cívica, SA  77,07  1,602 722 2

Hotel Campus, SL  100,00  180 484 -104

Vila Universitària, SA  70,60  2,595 32 96
Serveis de Turisme i 
Hosteleria Campus, SA*  100,00  88 201 1

Futurfirms, SL  100,00   0,33  0 -1

Restauració Universitària, SL  20,00   no disponible   no disponible   no disponible  

• La UAB i el seu entramat empresarial*: la Fundació UABLa UAB i el seu entramat empresarial*: la Fundació UAB

file://./SindicaturaUAB.pdf
file://./SindicaturaUAB.pdf
file://./SindicaturaUAB.pdf
file://./SindicaturaUAB.pdf
file://./SindicaturaUAB.pdf


La situació actualLa situació actual

• Dèficits Dèficits anualsanuals*:*:

• 20072007     3.938.366 3.938.366 €€

• 20082008     8.369.0328.369.032 € €

• 2009 (previsió)2009 (previsió) 18.000.000 €18.000.000 €

• 2010 (previsió)2010 (previsió) 20.612.960 €20.612.960 €

• Dèficit Dèficit acumulat previst al 2010acumulat previst al 2010* :  * :  73.236.881 €73.236.881 €= 52.623.921 € de dèficit acumulat = 52.623.921 € de dèficit acumulat 
previst fins al 2009 + 20.612.960 € de dèficit previst per al 2010previst fins al 2009 + 20.612.960 € de dèficit previst per al 2010

 Font: diapositives 5 i 12 de la Proposta del Pressupost de la UAB per al 2010 presentada a la sessió 
extraordinària del Consell de Govern del 11-XI-09 

Proposta del Pressupost de la UAB per al 2010: el dèficit reconegutProposta del Pressupost de la UAB per al 2010: el dèficit reconegut



La situació actualLa situació actual

• Restricció de la despesa de Capítol I (despeses de personal): Restricció de la despesa de Capítol I (despeses de personal): 

• Nou règim de reforços i substitucions de PAS i PANou règim de reforços i substitucions de PAS i PA

• Congelació de noves mesures de personalCongelació de noves mesures de personal

• Nou model de programació acadèmicaNou model de programació acadèmica

• Restricció de la despesa corrent en bens i serveis (Capítol II):Restricció de la despesa corrent en bens i serveis (Capítol II):

• Contenció de la despesa en fluids, manteniments i altresContenció de la despesa en fluids, manteniments i altres

• Altres ingressos possibles no pressupostats:Altres ingressos possibles no pressupostats:

• Increment de taxes de Màsters per estudiants extracomunitaris (fins a 1,3 Increment de taxes de Màsters per estudiants extracomunitaris (fins a 1,3 
M€)M€)

 Font: diapositives 6 i 9 de la Proposta del Pressupost de la UAB per al 2010 presentada a la sessió 
extraordinària del Consell de Govern del 11-XI-09 

Proposta del Pressupost de la UAB per al 2010: algunes de les Proposta del Pressupost de la UAB per al 2010: algunes de les 
“solucions” proposades“solucions” proposades



Les altres realitatsLes altres realitats

• Mestratges i cursos a preus privats amb professorat a temps com-Mestratges i cursos a preus privats amb professorat a temps com-
plert que gaudeix de reduccions remunerades per ocupació de plert que gaudeix de reduccions remunerades per ocupació de 
càrrecs sobre la docència oficial i/o de reduccions “sui generis”. càrrecs sobre la docència oficial i/o de reduccions “sui generis”. 
ExemplesExemples. . AltresAltres. . Exemple de conveniExemple de conveni signat  signat per la Rectoraper la Rectora. . 

• Cogestió de mestratges amb empreses privades. Cogestió de mestratges amb empreses privades. ExemplesExemples. . AltresAltres ( (
pràctiques pagades a pràctiques pagades a 400€400€))

• Acreditació dels cursos i estudis impartits per empreses mitjançant Acreditació dels cursos i estudis impartits per empreses mitjançant 
el nou el nou servei de certificacions d’estudis externsservei de certificacions d’estudis externs (ex.  (ex. Empresa ECOLEmpresa ECOL))

file://./Exemplesmestratgesprivats.pdf
file://./Programa Masters Marketing, Comercio y Distribuci?n.pdf
file://./PressupostMaster Comptabilitat.pdf
file://./Conveni entre la UAB i el ColElegi d'Economistes.pdf
file://./Mestratgescogestionats.pdf
file://./MANGOFashionManagement.PDF
file://./MANGOpr?cticas.PDF
file://./MANGOpr?cticas.PDF
file://./Certificaci? d'estudis externs - UAB Barcelona.pdf
file://./ECOL Formaci?n superior de posgrado para profesionales.pdf


Les altres realitatsLes altres realitats
• Serveis a mida per a empreses. Serveis a mida per a empreses. ExemplesExemples ( (serveis a mida serveis a mida i i 

pràcti-ques professionals amb assegurança a càrrec de l’estudiantpràcti-ques professionals amb assegurança a càrrec de l’estudiant
**).).

• Càtedres vinculades a empreses. Càtedres vinculades a empreses. ExemplesExemples  (entre d’altres  (entre d’altres 
activitatsactivitats: “: “desarrollo de nuevos negocios con grupos de desarrollo de nuevos negocios con grupos de 
investigación de la UAB”)investigación de la UAB”)

• Empreses de base tecnològica i spin-offsEmpreses de base tecnològica i spin-offs amb personal numerari.  amb personal numerari. 
ExemplesExemples. . AltresAltres.  .  

• Acadèmies privades dins de la UABAcadèmies privades dins de la UAB

• Externalització d’activitats i serveis (cas OCE etc.) i d’altres Externalització d’activitats i serveis (cas OCE etc.) i d’altres 
activitats …activitats …(un exemple “peculiar” (un exemple “peculiar” –veure final de la primera pàg. del –veure final de la primera pàg. del 
document enllaçat-document enllaçat-).).

 * (veure pàg. 4 del document vinculat a l’enllaç anterior)

file://./Programa de Formaci?n y Servicio a Empresas.pdf
file://./Servicios a Empresas - Masterincompany.pdf
file://./programa_profesional_triptic_print.pdf
file://./J?venes Emprendedores Bancaja_ C?tedras_ Ficha.pdf
file://./uab_activ08_09.pdf
file://./punt4annex(Reglament).pdf
file://./Parc de Recerca UAB(Felnuti).pdf
file://./VETGENOMICS - 2? finalista BioEmprenedorXXI 2009.pdf
file://./Cursos de econom?a y empresariales_ Academia Aproba2.pdf
file://./Barcelona Graduate School of Economics -en Aprendel.pdf
http://www.masterincompany.com/servicios-empresas/programa-profesional/programa_profesional_triptic_print.pdf
http://www.masterincompany.com/servicios-empresas/programa-profesional/programa_profesional_triptic_print.pdf
file://./programa_profesional_triptic_print.pdf


Les altres realitatsLes altres realitats

• Restricció de la despesa de Capítol I (despeses de personal) i nova Restricció de la despesa de Capítol I (despeses de personal) i nova 
programació acadèmica: lprogramació acadèmica: l’EEES i alguns dels seus impactes sobre ’EEES i alguns dels seus impactes sobre 
l’estudiantat i la plantilla del PDIl’estudiantat i la plantilla del PDI**: : 

• Hores de docència presencial primer curs: 60 crèdits primer curs x 25 Hores de docència presencial primer curs: 60 crèdits primer curs x 25 
h/crèdit x 0.35=525 horesh/crèdit x 0.35=525 hores

• Segon curs: 60 crèdits primer curs x 25 h/crèdit x 0.30=450 horesSegon curs: 60 crèdits primer curs x 25 h/crèdit x 0.30=450 hores

• Tercer curs: 60 crèdits primer curs x 25 h/crèdit x 0.25=375 horesTercer curs: 60 crèdits primer curs x 25 h/crèdit x 0.25=375 hores

• Quart curs: 60 crèdits primer curs x 25 h/crèdit x 0.25=375 horesQuart curs: 60 crèdits primer curs x 25 h/crèdit x 0.25=375 hores

• Total d’hores de presencialitat: 1725 hores. En una llicenciatura eren 300 
crèdits*10 hores/crèdit = 3000 hores.

Font: Pla d’estudis del títol de grau a Psicologia: Informe d’Aplicabilitat (entre d’altres pàg. 10, punt 8 i pàg.11  sobre còmput docència dirigida.

L’EEES i alguns dels seus impacte sobre el PDI i l’estudiantatL’EEES i alguns dels seus impacte sobre el PDI i l’estudiantat

file://./InformeaplicabilitatesborranyPsicologia.pdf


Les altres realitatsLes altres realitats

• Mesures per aconseguir situar la programació en les ratios de referènciaMesures per aconseguir situar la programació en les ratios de referència**::

  

• Assignatures transversals enAssignatures transversals en  grups “multiús”:grups “multiús”:  

““Reprogramar les assignatures Reprogramar les assignatures transversals per a convertir-les en assignatures que transversals per a convertir-les en assignatures que 
permetin programar grups “multiús”, entenent per assignatures transversals aquelles permetin programar grups “multiús”, entenent per assignatures transversals aquelles 
que, amb el mateix nom o un nom semblant, tenen continguts similars i bàsics i que, amb el mateix nom o un nom semblant, tenen continguts similars i bàsics i 
s’imparteixen per  a diferents titulacions i en diferents grups.s’imparteixen per  a diferents titulacions i en diferents grups.   Per a facilitar el seu Per a facilitar el seu 
caràcter “multiús” caldrà preveure la reserva d’una franja horària fixa per a totes les caràcter “multiús” caldrà preveure la reserva d’una franja horària fixa per a totes les 
titulacions.”titulacions.”

  

• Reagrupaments em classes magistrals: Reagrupaments em classes magistrals: 

En el format de classe magistral, reagrupar els estudiants fins a una mida màxima En el format de classe magistral, reagrupar els estudiants fins a una mida màxima 
de de 140 estudiants per grup140 estudiants per grup. . S'admetran reagrupacions més nombrosesS'admetran reagrupacions més nombroses, si els , si els 
espais docents i les infraestructures ho permeten”.espais docents i les infraestructures ho permeten”.

Font: pàgs. 9 del 
document “Política de programació docent en els nous títols de grau i postgrau dins de l’EEES” aprovat en el Consell de Govern del 21 d’abril de 2010. 

L’EEES i alguns dels seus impacte sobre el PDI i l’estudiantatL’EEES i alguns dels seus impacte sobre el PDI i l’estudiantat

file://./Punt-unic_annex(ConsellGovern21abril2010).pdf


Algunes línies d’accióAlgunes línies d’acció
• Professorat de la UAB en cursos i mestratges no oficials “a preus pri-Professorat de la UAB en cursos i mestratges no oficials “a preus pri-

vats”: vats”: fer incompatible qualsevol mena de reducció en la docència oficial fer incompatible qualsevol mena de reducció en la docència oficial 
amb el fet d’impartir classes remunerades en mestratges i cursos no ofi-amb el fet d’impartir classes remunerades en mestratges i cursos no ofi-
cials.cials. Permetre-ho suposa subvencionar amb càrrec a fons públics tas- Permetre-ho suposa subvencionar amb càrrec a fons públics tas-
ques per les quals ja s’està cobrant. El mateix principi per a qualsevol ques per les quals ja s’està cobrant. El mateix principi per a qualsevol 
activitat (spin-offs etc.) que redundi en el benefici privat.activitat (spin-offs etc.) que redundi en el benefici privat.

• Reducció de la hipertròfia de professorat amb càrrecs de gestió (Reducció de la hipertròfia de professorat amb càrrecs de gestió (
la UAB és la Universitat pública catalana amb un major nombrela UAB és la Universitat pública catalana amb un major nombre). ). 
Supressió de reduccions de docència i sabàtics vinculats a càrrecs.Supressió de reduccions de docència i sabàtics vinculats a càrrecs.

• Increment del cànonIncrement del cànon de convenis vinculats a cursos i mestratges no  de convenis vinculats a cursos i mestratges no 
oficials i spin-offs. Supressió del retorn de fons provinents del cànon.oficials i spin-offs. Supressió del retorn de fons provinents del cànon.

• Control despeses. Control aportacions a fundacions. Reducció remune-ració equip gerència. Reducció despeses sumptuàries. Auditoria de l’ús de targetes corporatives.Control despeses. Control aportacions a fundacions. Reducció remune-ració equip gerència. Reducció despeses sumptuàries. Auditoria de l’ús de targetes corporatives.

file://./Reconeixemnttasquesgesti?.pdf
file://./C?rrecsAcad?micsIMPORTANTE.pdf
file://./CanoniOverhead.pdf
file://./claustre crisis.pdf


Algunes línies d’accióAlgunes línies d’acció

• Exigència de Exigència de transparència i recuperació democràticatransparència i recuperació democràtica així com  així com responsa-responsa-
bilitats (bilitats (gerentgerent, , rectorarectora...). ...). 

• Lluita sindical, Lluita sindical, estudiantat i moviments socialsestudiantat i moviments socials

• Fre a Fre a la política d‘externalitzacionsla política d‘externalitzacions

• Lluita contra la precarització laboral. Denúncia relacions contractuals Lluita contra la precarització laboral. Denúncia relacions contractuals 
improcedents (39 contractes denunciats a inspecció de treball)improcedents (39 contractes denunciats a inspecció de treball)

• Exigència de pagament dels fons vinculats al Pla de Millora del Finança-Exigència de pagament dels fons vinculats al Pla de Millora del Finança-
ment de les Universitats Públiques Catalanes aprovat pel Govern de la ment de les Universitats Públiques Catalanes aprovat pel Govern de la 
Generalitat.Generalitat.

file://./claustre democracia.pdf
file://./Santiago Guerrero, nou gerent de la UAB - UAB Barcelona.pdf
file://./RectoraaCoreaPDF_1258357790204_ca.pdf
http://plataformacontraelprim.wordpress.com/
file://./claustre externalitzacio.pdf


Algunes línies d’accióAlgunes línies d’acció
• Aturada, revisió i modificació del desplegament del “pla Bolonya” que Aturada, revisió i modificació del desplegament del “pla Bolonya” que 

s’està duent a terme atès que s’ha produït un consentiment no informat  s’està duent a terme atès que s’ha produït un consentiment no informat  
en haver-se aprovat els nous Plans d’Estudi sense que es coneixessin en haver-se aprovat els nous Plans d’Estudi sense que es coneixessin 
moltes de les moltes de les mesures relatives a la seva aplicaciómesures relatives a la seva aplicació..

• Recuperar els claustres de Facultat com òrgans de participació i de Recuperar els claustres de Facultat com òrgans de participació i de 
decisió. Reforçar el paper del Claustre General en la mateixa línia. decisió. Reforçar el paper del Claustre General en la mateixa línia. 
Malgrat del que es vulgui fer creure des de determinats estaments, no ha Malgrat del que es vulgui fer creure des de determinats estaments, no ha 
estat el suposat caràcter “assembleari” en el govern de la UAB el que ha estat el suposat caràcter “assembleari” en el govern de la UAB el que ha 
causat els problemes que tenim. Al contrari, és la cooptació, la causat els problemes que tenim. Al contrari, és la cooptació, la 
“democràcia” orgànica i la falta de participació real en les decisions el que “democràcia” orgànica i la falta de participació real en les decisions el que 
faciliten l’aparició de vicis clientelars i tics autoritaris.faciliten l’aparició de vicis clientelars i tics autoritaris.

• En tots els processos electorals de la UAB aplicar un principi bàsic del En tots els processos electorals de la UAB aplicar un principi bàsic del 
funcionament democràtic: una persona, un vot…funcionament democràtic: una persona, un vot…amb igual valor, amb amb igual valor, amb 
independència de la seva categoria professional o situació acadèmica.independència de la seva categoria professional o situació acadèmica.

file://./Punt-unic_annex(ConsellGovern21abril2010).pdf


UAB-2010: LES ALTRES REALITATS UAB-2010: LES ALTRES REALITATS 
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