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[La trama 1.0]

La Fundació UAB (FUAB) és una fundació civil privada participada al 100% per la UAB que es va constituir davant
notari el 6 de febrer de 1998. Segons els seus estatuts té com a objectiu "la col·laboració amb la UAB en el foment
realització d'activitats docents, de recerca i de prestació de tots aquells serveis vinculats a l'activitat universitària" (
vegis pàg. 9- 10 de L'informe 22/2013 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya). Controla, ja sigui com a soci
únic ja sigui com a soci majoritari, diversos ens jurídics, entre els quals està l'Escola de Prevenció i Seguretat
Integral, Vila Universitària S. L. o els Serveis de Turisme i d'Hosteleria Campus S. A. (veure pàg. 13 i 21 del
document esmentat). També hi forma part, entre d'altres ens, l'Hotel Campus S. L. (fins el 31 de juliol de 2010
anomenat hotel SERHS Campus, vinculat a Ramon Bagó i on es celebraven la majoria de consells nacionals del
partit del cas del 3%) així com UAB-Formació Professional, dedicada a vendre cicles de formació professional, algun
dels quals a 9450Euros.

Des de gener de 2015 (acord 5/2015 del Consell de Govern del 27-I-2015) té adscrita l'Escola Fundació Universitat
Autònoma de Barcelona - fUABf - ens instrumental que gestiona l'oferta docent de diversos graus i mestratges
oficials a preus privats on participa a títol lucratiu, entre d'altres, professorat funcionari de la UAB, que es treuen
sucosos sobresous impartint classes: al respecte, veure per exemple la plana 3 de l'annex IV de l'acord relatiu al
punt 4.1 de l'ordre del dia del Consell de Govern del 27-I-2015 (cal IP de la UAB) referit a l'anomenat Màster
Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria, de caràcter oficial però ofertat a preus privats: 100Euros per
hora de classe impartida i 8000Euros per tasques de coordinació.

Financerament la situació de la FUAB fa anys que és força problemàtica: tot i haver rebut de la UAB en
concepte de "Subvencions, donacions i llegats rebuts" 7,7MEuros el 2011 (veure plana 31 de l'Informe 22/2013)
tenia subscrits dos préstecs sindicats (veure pàg. 32 l'Informe 22/2013)per import de 16,30MEuros en un cas i de
11,88MEuros en un altre, en relació als quals "Les obligacions assumides per la FUAB d'aquests dos préstecs
sindicats estan garantides per la UAB". De la mateixa manera, els resultats de l'exercicis fiscalitzats per la
Sindicatura eren negatius: 0,13MEuros en el 2011 (pàgs. 36 i 37 de l'Informe esmentat).

Actualment, segons dades que la Vicerectora Montserrat Farell va presentar en format PowerPoint - però que no
va facilitar com a documentació de la sessió - en el Consell de Govern del 10 de desembre passat la situació no
ha millorat pas: es reconeix un deute global a 31 de desembre de 2014 per import de 44,4MEuros (veure plana
2 document) amb uns ingressos de l'exercici de 37,1MEuros i unes despeses de l'exercici de 38,9MEuros i, per
tant, un resultat negatiu de l'exercici 2014 per import de 1,76MEuros (veure plana 3 document).

Menció especial es mereixen certes "peculiaritats" en relació a determinades inversions immobiliàries: la FUAB va
rebre 5,52MEuros del Ministeri de l'Habitatge, més 5,40MEuros de la Generalitat així com la subsidiació
d'interessos per part del Ministeri per tal de finançar la construcció de 300 habitatges de protecció oficial.
Tanmateix únicament es van construir 216 (veure plana 41 de l'Informe de la Sindicatura esmentat). A més, en ser
de protecció oficial el preu màxim de lloguer està limitat per llei: atesa la seva gravetat reproduïm textualment el
paràgraf de l'informe:

"Aquests habitatges estan qualificats com de protecció oficial en règim de lloguer. Per al curs 2011-2012 el preu
màxim del lloguer dels habitatges protegits d'acord amb el Decret 13/2010, del 2 de febrer, era de 7,28 Euros/m2
útils mensuals, que equival a 233 Euros mensuals per habitatge tenint en compte els metres quadrats útils. El
lloguer establert en el contracte entre la FUAB i Vila Universitària, SL (0,90 MEuros pels 216 habitatges) és
superior a aquest preu".
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"D'altra banda, s'ha tingut accés a dos contractes de lloguer formalitzats per Vila Universitària, SL (un del curs
2011-2012 i un altre del curs 2012-2013) i s'ha constatat que els preus mensuals totals són de 805 Euros i de
785 Euros, respectivament".

Totes les al·legacions que va presentar la FUAB sobre aquestes qüestions a la Sindicatura no van ser acceptades
(veure plana 61 de l'Informe esmentat).

De fet, sense anar més lluny, demà mateix l'Equip de Govern pretén en el Consell de Govern que s'ha de celebrar
que s'aprovi la creació d'un nou ens anomenat "Fundació Alumni i Amics de la UAB": suposadament té entre les
seves finalitats "Promoure la captació de recursos per a la UAB i el mecenatge" (veure pàg. 1 del document enllaçat;
cal IP de la UAB). Tanmateix a la UAB l'operació li resulta força onerosa: es preveu que amb càrrec al pressupost de
la UAB s'aporti durant els dos primers anys 161.742Euros cada any i es cedeixi a títol gratuït la Torre Vila-Puig
on s'ubicaria la seu de la Fundació assumint la UAB les seves despeses de funcionament, a més de donar
30.000Euros per a facilitar la seva constitució (veure plana 4 del document Pla actuació Fundació Alumni Amics
UAB; cal IP de la UAB). Recordeu, per altra banda, que l'Associació Amics de la UAB té la potestat de nombrar
membres del Consell Social (veure pàg. 17 del Informe 17/2015 de la Sindicatura)...

La situació és un déjà vu a la UAB: primer tímidament s'inicien activitats mercantils superposades a les pròpies
d'una Universitat Pública. Veient que ningú diu res i que s'obtenen importants rèdits personals, es professionalitza el
procediment i es constitueixen ens amb personalitat jurídica pròpia per tal de fer més eficient el procés de
depredació de recursos; per exemple per la via d'aprofitar-se dels avantatges en matèria de contractació que dona el
paraigües d'una Fundació: veure el document "Instruccions internes de la fundació per als estudis de prevenció i
seguretat integral, reguladores dels procediments d'adjudicació dels contractes d'obres, subministraments i serveis
no subjectes a regulació harmonitzada". Si hi ha problemes, sempre està la UAB per respondre dels mateixos, via
transferències, avals de préstecs etc. donat que els capitostos del patronat acostumen a ser les autoritats
acadèmiques de la UAB. Si tot i així, es mantenen les dificultats, la via fàcil és extingir l'ens problemàtic per tal de
crear-ne un altre amb les mateixes funcions però lliure de les càrregues de l'anterior: és el que es va fer amb l'antiga
Fundació per als Estudis de Prevenció i Seguretat Integral (FEPSI) que va ser absorbida per la FUAB el 9-IX-2014 i
les seves funcions adscrites a una nova fundació: l'Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - fUABf - (
veure acord 5/2015 del Consell de Govern de 27-I-2015 així com l'acord de desadscripció de la UAB del Consell de
Govern de 20 de maig de 2015). A qui beneficia tot el procés? a la gent que s'hi lucra: alts càrrecs directius
dels diversos ens; professorat dels cursos etc.

Qui té responsabilitat en tot plegat? Com d'altres fundacions, l'òrgan de govern de la FUAB és un Patronat. En
el cas de la FUAB el president és el Rector, Sr. Ferran Sancho Pifarré, i les vice-presidentes la Secretària General
de la UAB i l'adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Permanent, la Sra. Montserrat Balagueró. També hi
forma part del Patronat el president del Consell Social, Gabriel Masfurroll(veure també "Gabriel Masfuroll, Carles
Vilarrubí i un dirigent d'Unió van encaminar Urdangarin pel món dels negocis") així com la Vicerectora d'Economia,
Montserrat Farell i el Gerent de la UAB, Joan Melcion.

Més enllà de l'anàlisi de les dades anteriors, i, més encara, d'altres provinents de fonts distintes a la
Sindicatura que més endavant explotarem , instem al Rector que acabi amb la sangria de diners públics que
suposa la FUAB i doni explicacions del que ha estat passant a la FUAB els darrers anys. Aquesta vegada, això sí,
no ens menteixis tal com vas fer aquí.

SECCIÓ SINDICAL CGT UAB

Més informació:
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[-] TWITTER CGT UAB

[-] WEB CGT UAB
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