
Desglose de subvenciones y aportaciones con cargo a los presupuestos del Estado y la Generalitat de 
Catalunya percibidos por la Barcelona Graduate School (documentados 8.858.000€ en el periodo 2009-
2011) 

- DESDE EL ESTADO (en los documentos originales las cifras están expresadas en miles de euros): 

- Año 2011: 1.000.000€. Fuente: Presupuestos Generales del Estado (presupuesto por programas y memoria 
de objetivos, tomo XI, sección 21). 

Enlace web: 
http://www.sgpg.pap.meh.es/Presup/PGE2011Ley/MaestroTomos/PGE-ROM/doc/L_11_E_G11.PDF (pág. 
26 del documento pdf;  no se corresponde con la paginación original, donde figura en la 22).  

- Año 2010: 2.000.000€. Fuente: Presupuestos Generales del Estado (presupuesto por programas y memoria 
de objetivos, tomo XI, sección 21). 

Enlace web: 
http://www.sgpg.pap.meh.es/Presup/PGE2010Ley/MaestroTomos/PGE-ROM/doc/L_10_E_G11.PDF (pág. 
30 del documento pdf; no se corresponde con la paginación original, donde figura en la 26).  

- Año 2009: 5.500.000€. Fuente: Presupuestos Generales del Estado (presupuesto por programas y memoria 
de objetivos, tomo XI, sección 21).  

Enlace web: 
http://www.sgpg.pap.meh.es/Presup/PGE2009Ley/MaestroTomos/PGE-ROM/doc/L_09_E_G11.PDF (pàg. 
43; no se corresponde con la paginación original, donde figura en la 39).  
 
- DESDE LA GENERALITAT (CON CARGO A PRESUPUESTOS)  

- Año 2011: 90.000€. Fuente: Proyecto de Presupuestos de la Generalitat de Catalunya.  

Enlace web:  
http://www15.gencat.cat/ecofin_wpres11/pdf/VOL_P_EID.pdf (pág. 91 del documento pdf). 

- Año 2010: 100.000€. Fuente: Ley 25/2009 de 23 de diciembre; Presupuestos de la Generalitat de 
Catalunya.  

Enlace web:  
http://www15.gencat.cat/ecofin_wpres10/pdf/VOL_L_EID.pdf (pág. 155 del  documento pdf). 

- Año 2009: 100.000€.  Fuente: Ley 15/2008 de 23 de diciembre; Presupuestos de la Generalitat de 
Catalunya. 

Enlace web:  
http://www15.gencat.cat/ecofin_wpres09/pdf/VOL_L_EID_1.pdf (pág. 153 del documento pdf). 

- DESDE LA GENERALITAT (SUBVENCIONES DIRECTAS)  

- Año 2010: 50.000€ Fuente: DOGC núm. 5582, 8-03-2010; pág. 17513.  
 
Enlace web: http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5582/10049106.pdf (pág. 2 del documento pdf). 

- Año 2009: 18.000€ para pagar profesorado de maestrías privadas impartidas por la Barcelona Graduate 
School. Fuente: DOGC núm. 5318, 13-02-2009, pág. 11238. 

Enlace web: http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5318/09027203.pdf (pág. 1 del documento pdf). 
 
NOTA ADICIONAL: El Grupo parlamentario de Convergència i Unió en el Congreso de los Diputados 
registró una enmienda al proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado donde solicitaba una 
subvención de 10.000.000€¡¡¡ (cifras en el documento original expresadas en miles de euros). Fuente: 
Enmienda 001019 del grupo parlamentario catalán (Convergència i Unió) a la ley de los Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2011.  
Enlace web: http://www.congreso.es/docu/comisiones/presup/TOMO-IV-733-1100.pdf (pág. 312 del 
documento pdf; no se corresponde con la paginación original, donde figura en la 221).  
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Relación de documentación adicional: 

1.- Ejemplos de negocio en algunos de los cursos ofertados a “precios privados” 12.000€ por alumno en 
combinación con la UAB (en este caso las clases se realizan en el Campus UAB). Fuente: 
http://www.barcelonagse.eu/; http://www.barcelonagse.eu/tmp/pdf/MSC_ECONOMICS_HR2.pdf; 
http://www.uab.es/servlet/Satellite/datos-basicos-1206597472083.html?param1=1805_es&param2=2004). 

2.- Subvención de 18.000€ concedida por el Tribunal Català de Defensa de la Competència a la 
Barcelona Graduate School para pagar a profesorado del curso "Master in Competition and Market 
Regulation" en el período 2008-2009.  

Enlace web: http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5318/09027203.pdf  

3.- Relación de profesorado del curso subvencionado citado anteriormente (fichero 3_Professorat Master 
in Competition and Market Regulation - Faculty - Barcelona GSE2008-2009.pdf).   

Enlace web:  
http://web.archive.org/web/20090220011717/http://barcelonagse.eu/Master_in_Competition_and_Market_R
egulation_Faculty.html  

4.- Relación de patrones (Andreu Mas-Colell como “Chairman”, también está la Rectora de la UAB) de 
la Barcelona Graduate School en el 2009.  

Enlace web: http://web.archive.org/web/20090222145053/http://www.barcelonagse.eu/Board_Trustees.html  

5.- Convenio de la Barcelona Graduate School con la UPF. Lo firma Andreu Mas Colell en calidad de 
Presidente de la Fundación.  

Enlace web: http://www.upf.edu/icaria/_pdf/BGSE_convenio.pdf 

6.- Convenio con el Ayuntamiento de Barcelona y Estatutos de la Barcelona Graduate School.  

Enlace web: https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.dll?fnew?bop2010&06/101499999.pdf&38  

7.- Vinculación Institucional con la UAB.  
 
Enlace web:  
http://www.uab.es/servlet/Satellite?cid=1096481406043&pagename=UAB%2FPage%2FTemplatePageLevel
2StandardMenu&param1=1225872345848&param2=1225872347344   

- Enlace con el web de la Barcelona Graduate School: http://www.barcelonagse.eu/  
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Upcoming Events

Jun 07 "Bellaterra" Micro Seminar (UAB)
Discriminating by Tagging: An Artificial Distinction that Results in Real
Discrimination
Annick Laruelle (Universidad del País Vasco)

Jun 07 MOVE Workshops
MOVE-ISER Joint Workshop on Game Theory and Social Choice
Organizers: Jordi Massó (UAB and GSE) and Shigehiro Serizawa (Osaka University)

Jun 07 UPF Labor, Public and Development Seminar
Making use of willingness to pay: a generalizable and practical approach
Greg Fischer (London School of Economics)
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Máster en Economics of Science and Innovation

Datos básicos Contenidos Profesores Precios, becas y ayudas Admisión y matrícula

Modalidad: Presencial Edición: 3a Edición Créditos: 60 ECTS

Inicio de docencia: 01/09/2009 Plazas: 50 Precio total: 12000 €

Fin de docencia: 30/06/2010 Orientación: Académica, Profesional

Presentación
El máster ofrecerá a sus estudiantes formación orientada al estudio de mercados, instituciones y empresas para
entender los mecanismos por los cuales estos inducen la innovación y la búsqueda; así como aquellos factores que
pueden actuar como barrera en el avance de la ciencia y la tecnología. 

Esta formación se sustentará en la provisión de instrumentos para medir la calidad y la efectividad de la búsqueda, el
grado de desempeño de la instituciones de transferencia, las respuestas de las empresas a los esquemas de
incentivación y los costes y beneficios de proyectos públicos de grandes dimensiones.

Requisitos de admisión
- Licenciatura o equivalente en alguna disciplina en las áreas de Ciencias experimentales, Ciencias Sociales, Ingenierías
o Matemáticas en el momento de inicio del programa. 

- Buen expediente académico.

- Nivel de inglés adecuado acreditado.

Lugar de realización
Escuela de Postgrado, Edificio U, UAB, Bellaterra
(Barcelona)

Título que se obtiene con el programa
Master in the Economics of Science and Innovation

Idioma
Inglés

Interuniversitario
Universitat Pompeu Fabra
Universitat Pompeu Fabra

Objetivos
- Formar profesionales capaces de evaluar las expectativas generadas por una innovación su posible impacto
económico, los obstáculos a afrontar por la ciencia y las fuentes de soporte. 

- Formar profesionales con las herramientas económicas necesarias para analizar los mercados e incentivos para
fomentar la investigación y la innovación.

Salidas profesionales
Los estudiantes podrán trabajar en aquellas áreas de unión entre investigación científica y economía de la innovación,
ya sea como gestores en centros de investigación, empresas innovadoras, administraciones públicas o instituciones
intermediarias dedicadas a la promoción de actividad de I+D. 

Asimismo este máster constituye una formación valiosa para aquellos que quieran empezar su propio negocio o
participar en el lanzamiento de una nueva empresa. 

El máster ofrecerá internships a partir de julio a los alumnos que hayan aprobado el programa.

Nombre *

Apellidos *

País
Espa�a

Teléfono

E-mail *

Recibir más información sobre másters y postgrados

Sí No

* Campos obligatoriosComentarios

España Solicitar Información
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La Escuela de Postgrado de la UAB te ofrece un amplio catálogo de másters, postgrados, cursos y doctorados en Barcelona orientados a crear
los profesionales e investigadores que demandan los sectores económicos y sociales más innovadores. Son los postgrados y másters UAB:

una inversión en tu carrera laboral con la garantía y el prestigio de la Universidad Autónoma de Barcelona.

© 2011 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA - Todos los derechos reservados

Competencias específicas
El máster pretende formar profesionales capaces de evaluar y gestionar proyectos de innovación e investigación en
diferentes áreas de conocimiento, ya sea desde el ámbito institucional y de la administración o desde empresas
innovadoras o centros de investigación. 

En este sentido, los estudiantes en el momento de finalización del programa deberán: 

- Entender los mecanismos de incentivación de la innovación y de la investigación.

- Entender el impacto de la investigación y la innovación sobre el crecimiento económico. 

- Conocer conductos de apoyo institucional a los proyectos de búsqueda y los posibles 
obstáculos y capacidad por utilizarlos adecuadamente.

- Saber medir los resultados de la investigación: el output esperado de un proyecto (ex-ante) y el impacto científico
(ex-post).

- Saber valorar la viabilidad económica de un proyecto de investigación a través de un análisis coste-beneficio.

- Conocer de los retos y expectativas existentes en los principales ámbitos de búsqueda.

- Saber identificar oportunidades de negocio en la innovación y en la investigaicón.

Competencias transversales
- Capacidad para la resolución de problemas 
- Capacidad para trabajar en equipo 
- Capacidad de comunicación

Información y admisión
Barcelona Graduate School of Economics
Tel: 935421222
E-mail: admissions@barcelonagse.eu
Web: http://www.barcelonagse.com

Nombre *

Apellidos *

País
Espa�a

Teléfono

E-mail *

Recibir más información sobre másters y postgrados

Sí No

Contacta directamente con la coordinación del programa
Recibirás copia de tu consulta por e-mail immediatamente y además te incluimos un PDF con toda la información
del programa.

s

Comentarios

* Campos obligatorios

España Solicitar información
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TRIBUNAL CATALÀ DE DEFENSA
DE LA COMPETÈNCIA

RESOLUCIÓ
ECF/236/2009, de 27 de gener, per la qual es dóna publicitat a les subvencions 
concedides pel Tribunal Català de Defensa de la Competència.

En compliment del que estableixen l’article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de 

desembre,

RESOLC:

Donar publicitat a les subvencions concedides pel Tribunal Català de Defensa de 
la Competència d’import igual o superior a 3.000 euros, que es detallen a l’annex 
d’aquesta Resolució.

Barcelona, 27 de gener de 2009

LLUÍS FRANCO I SALA

President

ANNEX

 Barcelona Graduate School of Economics, Fundació Privada (Barcelona 
GSE).
NIF: G-64296569.
Quantitat concedida: 18.000 euros.
Finalitat de la subvenció: -

2008/2009.
Crèdit pressupostari: D/482000100/6810.
Formalització: Resolució de 30 de desembre de 2008.

Beneficiari: Institut d’Estudis Superiors de l’Empresa, IESE, Universitat de 
Navarra.
NIF: Q-3168001J.
Quantitat concedida: 12.000 euros.
Finalitat de la subvenció: -
ponents al projecte d’investigació “La competència en el sector de les televisions 
locals a Catalunya”.
Crèdit pressupostari: D/482000100/6810.
Formalització: Resolució de 30 de desembre de 2008.

 Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya.
NIF: G-60667813.
Quantitat concedida: 3.977,68 euros.
Finalitat de la subvenció:
a l’organització i el desenvolupament de la Jornada Promoció de la Competència.
Crèdit pressupostari: D/443000200/6810.
Formalització: Resolució de 19 de desembre de 2007.

 Foment del Treball Nacional.
NIF: G-08486607.
Quantitat concedida: 3.736,52 euros.

Administrador
Resaltado



11239

Finalitat de la subvenció:
a l’organització i el desenvolupament de la Jornada Competència i Empresa.
Crèdit pressupostari: D/482000100/6810.
Formalització: Resolució de 14 de desembre de 2007.

 Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya.
NIF: G-60667813.
Quantitat concedida: 3.562,51 euros.
Finalitat de la subvenció: -
nents a l’organització i el desenvolupament de la Jornada de presentació de l’estudi 
La competència en la distribució de gasolina a Catalunya.
Crèdit pressupostari: D/443000200/6810.
Formalització: Resolució de 19 de desembre de 2006.

 Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya.
NIF: G-60667813.
Quantitat concedida: 5.501,66 euros.
Finalitat de la subvenció:
a l’organització i el desenvolupament de la Jornada Competència i tecnologies de 
la informació i la comunicació (TIC).
Crèdit pressupostari: D/480000100/0000.
Formalització: Resolució de 28 de juliol de 2004.

 Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona 
(CUIMPB).
NIF: P-5800042C.
Quantitat concedida: 12.000 euros.
Finalitat de la subvenció:
a l’organització i el desenvolupament del curs Comerç interior, territori i competència. 

Crèdit pressupostari: 6203440000100/0000.
Formalització: Resolució de 22 de juliol de 2003.

(09.027.203)

*
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Master in Competition and
Market Regulation 

                    

    Faculty 2008/09

  Name  Current Position  Degree  

Azevedo, Joao
Director, Merger Department, Autoridade da
Concorrência 

PhD, Universitat Autònoma de Barcelona

Beato, Paulina Member, Board of Directors, REPSOL-YPF PhD, University of Minnesota

Bel, Germà Professor, Universitat de Barcelona PhD, Universitat de Barcelona

Esteva-Mosso, Carles Head, Merger Policy Unit, European Commission LLM, Université Libre de Bruxelles

Fabra, Natalia Assistant Professor, Universidad Carlos III PhD, European University Institute

Federico, Giulio Vice-President, CRA International PhD, Oxford University

Freixas, Xavier
Dean, Undergraduate School of Economics and
Business Admin. (UPF); Professor, Universitat
Pompeu Fabra  

PhD, Université de Toulouse

Ganuza, Juan-José Associate Professor, Universitat Pompeu Fabra PhD, Universidad Carlos III de Madrid

Gómez Biscarri,  Javier Visiting Professor, IESE PhD, UCLA

Gual, Jordi
Assistant General Director, "la Caixa"; Professor,
IESE 

PhD, University of California, Berkeley

Herguera, Iñigo
Associate Professor, Universidad Complutense de
Madrid 

PhD, European University Institute

Llobet, Gerard
Professor, Centro de Estudios Monetarios y
Financieros 

PhD, University of Rochester

Macho-Stadler, Inés Professor, Universitat Autònoma de Barcelona PhD, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

Merino, Anna Adjunct Professor, Universitat Pompeu Fabra PhD, Universitat Pompeu Fabra

Motta, Massimo Professor, Università di Bologna PhD, London School of Economics

Olivella, Pau
Associate Professor, Universitat Autònoma de
Barcelona 

PhD, Northwestern University

Padilla, Jorge
Managing Director, European Competition Policy
Practice, LECG 

PhD, Oxford University

Ranci, Pippo Professor, Università Cattolica di Milano MA, University of Michigan

Rey, Patrick Professor, University of Toulouse I PhD, Université de Toulouse

Valletti, Tommaso
Professor, University of Rome and Imperial
College 

PhD, London School of Economics

Verboven, Frank Professor, Katholieke Universiteit Leuven PhD, University of Toronto
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El Secretari General, (P.D. 18/6/02) Jordi
Cases i Pallarès.

022010019274
A

Barcelona

ANUNCI

El Plenari del Consell Municipal del dia 28
de maig de 2010 va aprovar la incorporació
de l'Ajuntament de Barcelona com a Patró a
la Barcelona Graduate School of Economics,
Fundació Privada, i va acceptar els seus esta-
tuts, que de conformitat amb els articles
212.5 i 201.1.d) del Reglament d'obres, acti-
vitats i serveis dels ens locals, es transcriuen
íntegrament a continuació.

BARCELONA GRADUATE SCHOOL OF ECONOMICS,
FUNDACIÓ PRIVADA

ESTATUTS

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Denominació
La fundació privada regulada per aquests

Estatuts es denomina "Barcelona Graduate
School of Economics, fundació privada".
Article 2. Personalitat jurídica i capacitat
d'obrar

La Fundació gaudirà de plena capacitat
jurídica i d'obrar, sense altres limitacions que
les imposades expressament per les disposi-
cions legals que siguin aplicables a aquesta
classe de fundacions, i les establertes en
aquests estatuts, pel fet de l'atorgament de la
seva carta fundacional en escriptura pública i
la seva inscripció al Registre de Fundacions
de la Generalitat de Catalunya.
Article 3. Domicili

La Fundació desenvoluparà principalment
les seves activitats dins l'àmbit territorial de
Catalunya. El domicili de la Fundació és a
Barcelona, al campus de la Universitat Pom-
peu Fabra ubicat al carrer Ramon Trias Far-
gas 25-27, 08005; podrà ser traslladat per
acord del Patronat, sempre que es complei-
xin les disposicions legals vigents.
Article 4. Finalitats

Les finalitats de la Fundació són:
a) Contribuir a incrementar el coneixe-

ment en economia i en les disciplines rela-
cionades amb aquesta.

b) Desenvolupar i donar suport a la docèn-
cia de postgrau, la recerca i els estudis en
economia i en les disciplines relacionades.

c) Cooperar per aquestes finalitats amb les
universitats i centres de recerca, empreses i
qualssevol altres persones físiques o entitats
públiques i privades.
Article 5. Activitats

La Fundació pot dur a terme les activitats
següents per al compliment de les seves fina-
litats:

Establir estudis de formació de postgrau i
cooperar a la realització dels ja existents a la

Universitat Pompeu Fabra, a la Universitat
Autònoma de Barcelona i a d'altres universi-
tats catalanes i centres de recerca reconeguts.

a) Desenvolupar i donar suport a la recer-
ca de tot tipus en economia i disciplines rela-
cionades.

b) Organitzar, impartir i celebrar cursos,
seminaris, conferències i congressos.

c) Promoure i realitzar estudis directament
o en col·laboració amb altres persones o enti-
tats.

d) Establir relacions i cooperar amb quals-
sevol persones i entitats, públiques i privades,
per a servir al millor desenvolupament de les
seves finalitats fundacionals.

e) Qualsevol altra activitat que contribuei-
xi efectivament al desenvolupament de les
finalitats fundacionals.
Article 6. Beneficiaris

Correspondrà al Patronat determinar les
regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos
a les finalitats fundacionals, així com els cri-
teris objectius per a la determinació dels
beneficiaris, regles que sempre es basaran en
l'objectivitat, la no discriminació per raó de
sexe, creença, raça, procedència social i/o
discapacitat i que s'adrecen a col·lectius
genèrics de persones.
Article 7. Durada

La Fundació es constitueix amb una dura-
da indefinida.
Article 8. Subjecció al dret català

La Fundació es subjecta a la legislació de
la Generalitat de Catalunya (llei 5/2001, de 2
de maig, de Fundacions), i s'ha de regir per
les normes legals i reglamentàries que siguin
d'aplicació, i de manera especial, per aquests
Estatuts.
Capítol II. Òrgans i càrrecs de la Fundació

Article 9. Òrgans i càrrecs de la Fundació
1. Els òrgans de la Fundació són:
a) Patronat
b) Consell Acadèmic
c) Consell Empresarial
d) Consell Científic
e) Consell d'Estudis
2. Els càrrecs de la Fundació designats pel

Patronat són:
a) President d'Honor
b) Director General

SECCIÓ I. PATRONAT

Article 10. Composició del Patronat i règim
del càrrec de patró

1. El Patronat està integrat per un mínim
de 3 i un màxim de 20 membres.

2. El càrrec de patró té una durada de qua-
tre anys i pot ser renovat per períodes de
quatre anys indefinidament. No obstant,
quan la qualitat de patró sigui atribuïda per
raó d'un càrrec en una institució, el patró
exerceix el seu mandat pel temps que ostenti
el càrrec per raó del qual va ser designat.

3. Quan la qualitat de patró sigui atribuïda
al titular d'un càrrec, pot actuar en nom seu
la persona que reglamentàriament el substi-
tueixi o aquella que el titular hagi designat

per escrit.
4. El primer Patronat serà el designat a la

Carta Fundacional, si bé el Patronat podrà
nomenar posteriorment altres patrons, quin
primer mandat finalitzarà, en qualsevol cas,
el 15 de novembre del 2010. Aquests nous
patrons podran ser reelegits, en el seu cas,
per nous períodes de quatre anys.

Un cop finalitzat el termini de durada del
primer mandat dels patrons, la composició
del Patronat haurà de resultar conforme al
següent:

a) El Rector de la Universitat Pompeu
Fabra

b) El Rector de la Universitat Autònoma de
Barcelona,

c) El President del Consell Superior d'In-
vestigacions Científiques (CSIC)

d) El President del Centre de Recerca en
Economia Internacional;

e) Un patró, que tindrà la consideració de
President d'Honor de la Fundació, i que serà
escollit per la resta de patrons d'acord amb el
que estableix l'article 17 d'aquests Estatuts.

f) Un patró representant els Alumni i
Amics de la Barcelona Graduate School of
Economics, que serà nomenat pel Patronat
per majoria de dos terços.

g) Fins a cinc patrons, nomenats pel Con-
sell Acadèmic de la Fundació d'acord amb el
que estableix l'article 20 d'aquests Estatuts.
La renovació dels seus càrrecs o la designa-
ció de nous patrons per a cobrir les possibles
vacants correspon al Consell Acadèmic, d'a-
cord amb les mateixes regles.

h) Fins a un màxim de nou patrons d'insti-
tucions o empreses que donin suport a la
Fundació, que seran nomenats pel Patronat
per majoria de dos terços,.
Article 11. Acceptació i cessament de
patrons. Funcions del Patronat

El Patronat, com a òrgan de govern i admi-
nistració de la Fundació, n'ostenta la repre-
sentació i la gestió, amb totes les facultats
que siguin necessàries per a la realització de
les finalitats fundacionals.

Els membres del Patronat entraran en fun-
cions després d'haver acceptat expressament
el càrrec en una de les formes establertes per
la Legislació vigent. Els Patrons podran ser
cessats per acord del Patronat per qualsevol
de les causes establertes a l'article 332-12 de
la Llei 4/2008 del 24 d'abril, del llibre tercer
del codi civil de catalunya relatiu a les perso-
nes jurídiques. Els Patrons que per qualsevol
causa cessin com a tals abans de complir el
termini pel qual van ser designats podran ser
substituïts per acord del patronat, amb excep-
ció dels patrons nomenats pel Consell Acadè-
mic els quals seran substituïts per acord de
l'òrgan que els hagués nomenat. El nomenat
com a substitut ho serà pel temps que man-
qués al substituït per complir el seu mandat.
Podrà ésser però reelegit pels mateixos termi-
nis establerts pels altres membres del Patro-
nat.

Els Patrons no seran retribuïts pel mer
exercici del seu càrrec, sense perjudici del
seu dret a ésser rescabalats de les despeses
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que els representi l'acompliment de les fun-
cions encarregades pel Patronat, prèvia justi-
ficació d'aquestes. En qualsevol cas, els
Patrons que acompleixin tasques de direcció,
de gerència o d'administració poden ser retri-
buïts per l'exercici d'aquestes activitats en el
marc d'una relació contractual, incloses les
de caràcter laboral.

Són facultats del Patronat, entre d'altres:
a) Elegir els nous patrons en cas que sigui

augmentat el nombre, i també cobrir les
vacants que s'hi produíssin per qualsevol
causa, d'acord amb els requisits establerts en
aquests estatuts i de conformitat amb el que
disposi la legislació vigent. No obstant l'ante-
rior, els patrons nomenats pel Consell Acadè-
mic seran substituïts per acord de lòrgan que
els hagués nomenat.

b) Cessament de patrons, per les causes
establertes a l'article 332-12 de la Llei
4/2008 del 24 d'abril, del llibre tercer del
codi civil de catalunya relatiu a les persones
jurídiques.

c) Crear òrgans de gerència i de direcció,
nomenar les persones per ocupar-los i atorgar
els poders corresponents, amb les limitacions
establertes a l'article 332-1.3 de la Llei
4/2008 del 24 d'abril, del llibre tercer del
codi civil de catalunya relatiu a les persones
jurídiques.

d) Acordar els actes i negocis jurídics con-
cernents a la representació i govern de la
Fundació, així com a la lliure administració i
disposició de tots els béns que integren el seu
patrimoni, rendes i productes i de l'exercici
de tots els seus drets i accions, dins les dispo-
sicions estatutàries i legals.

e) Aprovar les liquidacions de pressupos-
tos i les comptes anuals, que comprenen l'in-
ventari balanç de situació, el compte de
resultats i la memòria anual d'activitats.

f) Interpretar aquests estatuts i establir les
normes complementàries que siguin perti-
nents, d'acord amb la legislació vigent, així
com resoldre totes les incidències legals que
s'hi esdevinguin.

g) Aprovar la modificació dels estatuts, o
bé la fusió, l'extinció o l'agregació a una altra
Fundació; aquests actes no es podran execu-
tar sense l'aprovació del Protectorat.

h) Atorgar poders generals i/o especials a
favor d'una o més d'una persona, amb les
facultats que en cada cas es considerin més
adients, tot complint les prescripcions esta-
blertes en l'article 332-1.3 de la Llei 4/2008
del 24 d'abril, del llibre tercer del codi civil
de catalunya relatiu a les persones jurídiques.

i) I, en general, realitzar tots els actes,
intervenir en negocis jurídics, i atorgar qual-
sevol contracte que fos convenient per a una
millor administració i disposició de les ren-
des i béns de la Fundació, i per a l'exercici
dels drets, accions i facultats que fossin pro-
cedents per a la més adient realització i
acompliment de les finalitats fundacionals,
dins les disposicions legals vigents.
Article 12. President

1. El President del Patronat, amb excepció
del primer President del Patronat, el qual serà

designat pel Fundador a la Carta Fundacio-
nal, serà nomenat per acord del Patronat
adoptat per majoria de dos terços, a proposta
dels patrons designats pel Consell Acadèmic.

2. El càrrec de President té una durada de
quatre anys i pot ser renovat per idèntics
períodes indefinidament.

3. El President té vot de qualitat en l'adop-
ció d'acords per part del Patronat.

4. El President exerceix la representació
ordinària de la Fundació i presideix també el
Consell Acadèmic.
Article 13. Vicepresident

1. El Patronat podrà nomenar per majoria
de dos terços, un Vicepresident del Patronat.

2. El càrrec de Vicepresident té una dura-
da de quatre anys i pot ser renovat per idèn-
tics períodes indefinidament.

3. El Vicepresident, o, en defecte d'aquest,
el Vocal de més edat, substitueix el President
en totes les seves funcions en cas d'absència
o malaltia i exerceix totes aquelles funcions
que el President o el Patronat li assignin,
sempre dins els límits establerts per la legisla-
ció vigent.
Article 14. Secretari

1. El Secretari del Patronat serà nomenat
pel Patronat d'entre els seus membres per
majoria de dos terços.

2. El càrrec de Secretari té una durada de
quatre anys i pot ser renovat per idèntics
períodes indefinidament.

3. El Secretari estén les actes de les reu-
nions del Patronat, expedeix les certificacions
dels acords adoptats pels òrgans amb el vist-
i-plau del President, custodia el Llibre d'Ac-
tes i assumeix qualssevol altres funcions
encarregades pel President o pel Patronat,
sempre dins els límits establerts per la legisla-
ció vigent.

4. El Secretari del Patronat pot assistir, si
s'escau, als altres òrgans de la Fundació.

La resta de Patrons tindran la consideració
de Vocals.
Article 15. Convocatòria i reunions del
Patronat

1. El Patronat es reuneix en Junta Ordinà-
ria com a mínim una vegada a l'any. Es reu-
nirà en Junta Extraordinària totes les vegades
com sembli oportú al President, i forçosa-
ment quan ho sol·licitin una tercera part dels
patrons.

2. El President del Patronat convoca les
reunions i fixa l'ordre del dia, que ha d'in-
cloure tots els assumptes que s'hauran de
tractar a la reunió, fora dels quals no es
podran prendre acords vàlids, amb excepció
del que es disposa a l'apartat 5è d'aquest arti-
cle.

3. La convocatòria s'ha de fer en un termi-
ni mínim de quinze dies d'antelació a aquell
en què hagi de tenir lloc la reunió.

4. El Patronat queda vàlidament constituït
si concorren a la sessió més de la meitat del
nombre total de patrons.

5. El Patronat pot celebrar reunions sense
convocatòria prèvia, així com adoptar acords
sobre assumptes que no constéssin a l'ordre

del dia, si hi són presents tots els patrons i
accepten per unanimitat la celebració de la
reunió i l'ordre del dia.

6. El Patronat pot acordar que els patrons
puguin participar en les reunions per mitjà de
videoconferència o per altres mitjans de
comunicació a distància sempre que quedin
garantides la identificació dels assistents a la
reunió, la continuïtat en la comunicació, la
possibilitat d'intervenir en les deliberacions i
l'emissió del vot.
Article 16. Deliberació i adopció d'acords

1. La reunió és presidida pel President del
Patronat, qui obre la sessió i dóna la paraula
al Secretari del Patronat per a què, si s'escau,
llegeixi l'acta de la sessió anterior i els assis-
tents la debatin i l'aprovin.

2. A continuació, el President llegeix l'or-
dre del dia i modera el debat. L'ordre del dia
només pot ser alterat per acord unànime del
Patronat reunit en Junta Universal.

3. Excepte els casos en que aquests Esta-
tuts exigeixin una majoria diferent, l'adopció
d'acords en relació als diferents punts de l'or-
dre del dia es fa per majoria simple de vots
emesos.

4. El Secretari aixeca l'acta de la sessió,
que pot ser aprovada en la mateixa sessió, en
la següent o, quan un cop notificada l'acta de
manera fefaent a tots els patrons, ningú s'o-
posi en el termini de quinze dies a comptar
des de la notificació.
Article 17. President d'Honor

1. Els patrons nomenaran per majoria de
dos terços un President d'Honor per una
durada de quatre anys i amb possibilitat de
ser reelegit indefinidament per idèntics perío-
des.

2. El President d'Honor de la Fundació
haurà de ostentar la condició de patró.

3. El President d'Honor arbitra i modera el
funcionament regular dels òrgans de la Fun-
dació.
Article 18. Director General

1. El Patronat de la Fundació nomenarà
per majoria de dos terços, a proposta del Pre-
sident, un Director General.

2. El Director General pot assistir a les reu-
nions del Patronat amb veu, però sense vot.

3. El Director General exerceix les fun-
cions de direcció ordinària de la Fundació i
d'execució dels acords del Patronat per a la
realització de les finalitats fundacionals. El
Patronat podrà atorgar poders al Director
General, amb les limitacions que estableix
l'article 22 de la Llei 5/2001, de 2 de maig,
de Fundacions.

SECCIÓ II. CONSELL ACADÈMIC

Article 19. Composició del Consell
Acadèmic

El Patronat nomenarà un Consell Acadè-
mic integrat per un mínim de 15 i un màxim
de 35 membres, que hauran de ser acadè-
mics en actiu amb titulació acadèmica
espanyola o amb afiliació principal a una ins-
titució espanyola que siguin fellows de la
Econometric Society o de la European Econo-
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mic Association o ex-presidents de la Asso-
ciació Espanyola d'Economia en els darrers
10 anys i que acceptin formar-ne part. Els
membres del Consell Acadèmic tindran una
durada en el càrrec de quatre anys, reelegi-
bles per iguals períodes indefinidament.

Serà President del Consell Acadèmic el
President del Patronat, i Secretari el que
ostenti el mateix càrrec en el Patronat.
Article 20. Funcions i règim d'adopció
d'acords

1. El Consell Acadèmic tindrà com a finali-
tat la designació de fins a cinc patrons d'en-
tre membres prominents del món acadèmic.

2. El Consell Acadèmic adoptarà les seves
decissions per majoria simple de vots eme-
sos. S'admetrà el vot per correu o per qualse-
vol mitjà de comunicació telemàtic que en
deixi constància de forma fefaent.

3. El Consell Acadèmic es reunirà, com a
mínim, cada dos anys i sempre que sigui
convocat pel President del Patronat.

SECCIÓ III. CONSELL EMPRESARIAL

Article 21. Composició i funcions del
Consell Empresarial

1. El Patronat nomenarà un Consell
Empresarial, que estarà integrat per un mínim
de 3 i un màxim de 50 empreses i altres insti-
tucions privades que contribueixen al desen-
volupament de les finalitats de la Fundació i
al seu sosteniment econòmic.

2. Els membres del Consell Empresarial
tindran una durada en el càrrec de quatre
anys, reelegibles per iguals períodes indefini-
dament

3. El President del Patronat presidirà les
reunions del Consell empresarial.

4. El Consell Empresarial rebrà per part de
la Fundació informació sobre el seu desenvo-
lupament i tindrà com a funció assessorar la
Fundació quan el Patronat o el President així
ho requereixin.

SECCIÓ IV. CONSELL CIENTÍFIC

Article 22. Composició del Consell Científic
1. El Patronat nomenarà un Consell Cientí-

fic, que estarà integrat per un nombre mínim
de 10 i màxim de 30 membres, que siguin
investigadors de reputació internacional. Els
membres del Consell Científic en cap cas
poden se patrons. Els membres del Consell
Científic tindran una durada en el càrrec de
quatre anys, reelegibles per iguals períodes
indefinidament.

Serà President del Consell Científic aquell
d'entre els seus membres que designi el
Patronat.

El President del Consell Científic pordrà
convidar al President del Patronat i/o al
Director de la Fundació a les reunions del
Consell Científic, sempre que ho consideri
convenient.
Article 23. Funcions i règim d'adopció
d'acords

El Consell Científic assessora la Fundació
en les qüestions de rellevància científica que
li plantegin el President, el Patronat o el

Director General.
El Consell Científic adoptarà les seves

decissions per majoria simple de vots eme-
sos. S'admetrà el vot per correu o per qualse-
vol mitjà de comunicació telemàtic que en
deixi constància de forma fefaent.
Article 24. Convocatòria

El President del Patronat convocarà el
Consell Científic, com a mínim, un cop cada
dos anys.

SECCIÓ V. CONSELL D'ESTUDIS

Article 25. Composició del Consell d'Estudis
1. El Consell d'Estudis estarà integrat per

un mínim de 3 i un màxim de 20 investiga-
dors de reputació reconeguda nomenats pel
Patronat a proposta del President del Patro-
nat.

2. El Director General, a proposta del Pre-
sident, pot nomenar provisionalment mem-
bres del Consell d'Estudis que han de ser rati-
ficats en la primera reunió del Patronat des
del seu nomenament.

3. La durada del càrrec com a membre del
Consell d'Estudis serà determinada pel Patro-
nat.

El Consell d'Estudis serà Presidit pel Direc-
tor General de la Fundació (amb veu, però
sense vot). Actuarà com a Secretari un dels
seus membres escollit a l'efecte. El Consell
d'Estudis adoptarà les seves decissions per
majoria de vots emesos.
Article 26. Funcions

El Consell d'Estudis assessora en les seves
activitats (docents, d'estratègia, etc) al Presi-
dent, al Patronat o al Director General.
Article 27. Comissió executiva del Consell
d'Estudis

El Patronat de la Fundació nomenarà a
cinc membres del Consell d'Estudis a fi de
que constitueixin una Comissió Executiva, la
qual estarà presidida pel Director General de
la Fundació (amb veu, però sense vot) i serà
la encarregada de prendre totes les decisions
sobre l'assessorament a prestar a la Fundació.
Actuarà com a secretari qui ostenti el càrrec
en el Consell d'Estudis. La Comissió executi-
va prendrà les seves decissions per majoria
simple, i es considerarà vàlidament constituï-
da quan concorri més de la meitat dels seus
membres.

CAPÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC DE LA FUNDACIÓ

Article 28. Patrimoni
El patrimoni de la Fundació quedarà vin-

culat al compliment de les finalitats fundacio-
nals. L'esmentat patrimoni es compondrà:

a) Del capital fundacional, constituït per la
dotació inicial, segons consta en la carta fun-
dacional.

b) De tots els altres bens i drets que accep-
ti i rebi la Fundació, a fi d'incrementar el
capital fundacional.

c) De tots els fruits, rendes i productes,
d'altres bens incorporats al patrimoni de la
Fundació, per qualsevol títol o concepte.

Els bens fructífers que integrin el patrimoni
fundacional només podran ser alienats per

reinvertir el producte que se'n obtingui en
l'adquisició d'altres béns fructífers, o en els
que serveixin per al millor compliment de la
finalitat fundacional. El Patronat podrà, sem-
pre que calgui, i d'acord amb el que aconse-
lli la conjuntura econòmica i la legislació
vigent, fer les modificacions que cregui
necessàries o convenients en les inversions
del patrimoni fundacional.

Els recursos anuals de la Fundació es com-
pondran de:

a) les rendes que produeixi l'activitat
b) els saldos favorables que puguin resultar

de les activitats fundacionals
c) les subvencions i altres liberalitats rebu-

des amb aquesta finalitat, les quals, per tant,
no hagin de ser incorporades al capital fun-
dacional

A la realització de les finalitats fundacio-
nals es destinarà, com a mínim, el 70% de
les rendes i els altres ingressos nets anuals
que obtingui la Fundació, i la resta s'haurà de
destinar o bé al compliment diferit de les
finalitats o bé a incrementar-ne la dotació. El
Patronat haurà d'aprovar l'aplicació dels
ingressos.

Per a la realització d'actes de disposició
sobre els béns que constitueixin el patrimoni
fundacional i per a l'acceptació d'herències i
llegats s'exigirà el vot favorable de 2/3 del
patronat, i l'acompliment dels requisits legals
aplicables.

La comptabilitat de la Fundació s'ajustarà
a les normes de la comptabilitat que li siguin
directament aplicables i a les exigències de la
legislació fiscal aplicable. Es portarà el llibre
diari, el llibre d'inventari i el de comptes
anuals i el llibre d'actes. La comptabilitat la
portarà la persona que designi el patronat.
Article 29. Exercici econòmic

L'exercici econòmic és anual i comença
l'1 de setembre i acaba el 31 d'agost següent.
Article 30. Inventari i comptes anuals

El Patronat de la Fundació formularà
anualment l'inventari balanç tancat el 31 d'a-
gost, i els comptes anuals, integrats pel
balanç de situació, el compte de resultats i
una memòria de les activitats dutes a terme
durant l'any i de la gestió econòmica del
patrimoni; així mateix, farà la liquidació del
pressupost d'ingressos i despeses de l'exercici
anterior i formularà el pressupost de l'exerci-
ci en curs. Els comptes anuals els haurà d'a-
provar el Patronat dins dels 6 mesos següents
a la data de tancament de l'exercici, i hauran
de presentar-se al Protectorat de la Generali-
tat de Catalunya en el termini de 30 dies a
comptar des de la seva aprovació.
Article 31. Extinció. Destinació del romanent
en cas d'extinció

La Fundació només s'extingirà per la
impossibilitat sobrevinguda de continuar la
realització de les seves finalitats, ja sigui per
la pèrdua del Patrimoni o per qualsevol de
les altres causes que siguin d'aplicació pre-
vistes a l'article 45 de la Llei 5/2001, de 2 de
maig, de Fundacions. L'extinció de la Funda-
ció serà acordada pel Patronat, el qual
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n'haurà de justificar la necessitat o conve-
niència, tenint sempre en compte la voluntat
fundacional expressa o presumible. Així
mateix serà necessària l'aprovació del Protec-
torat.

L'extinció de la Fundació determinarà la
cessió global de tots els actius i els passius, la
qual s'ha de dur a terme pel Patronat i per les
persones liquidadores que aquest nomeni, o,
si escau, pel Protectorat. Aquesta cessió glo-
bal, un cop determinats l'actiu i el passiu, i
amb l'autorització prèvia del Protectorat, es
destinarà a parts iguals a la Universitat Pom-
peu Fabra i a la Universitat Autònoma de
Barcelona.

Si no es pot fer una cessió global, cal pro-
cedir a la liquidació dels actius i els passius, i
a l'haver que en resulti s'hi donarà l'aplicació
establerta al paràgraf anterior.

Barcelona, 11 de juny de 2010.
El Secretari General, Jordi Cases i Pallarès.

022010019276
A

Barcelona

EDICTE

Des dels Serveis Tècnics del Sector d'Ur-
banisme i Infraestructures es segueix expe-
dient, incoat per Grup Flaix SL. per a la con-
cessió de llicència ambiental per l'exercici de
l'activitat de Radioenllaç punt a punt cap al
centre emissor de torre de Collserola en el
local situat a Pg Gràcia 55, (Exp. 00-2010-
0101).

D'acord amb el que estableix l'article 50
de l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'In-
tervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a infor-
mació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui for-
mular les al·legacions adients.

L'expedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (Avda. Diagonal, 230 segon).

Barcelona, 15 de juny de 2010.
La Secretària delegada, (P.D. 08/11/1999),

Natàlia Amorós i Bosch.

022010019346
A

Barcelona

ANUNCI D'INFORMACIÓ PÚBLICA

Exp. núm. 10PL15701
El Quart Tinent d'Alcalde, per delegació

efectuada per Decret de l'Alcaldia de 20 de
juny de 2007, el 14 de juny de 2010 ha
resolt:

Aprovar inicialment, de conformitat amb
l'article 68.1,a) de la Carta Municipal de Bar-
celona, el Pla especial urbanístic d'ordenació
del subsòl del mercat de Sant Antoni, d'ini-
ciativa municipal (Institut Municipal de Mer-
cats); Exposar-lo al públic pel termini d'un

mes; i Sotmetre'l al Consell Municipal per a
la seva aprovació definitiva.

El document restarà exposat al públic en el
Departament d'Informació i Documentació
del Sector d'Urbanisme i Infraestructures (Av.
Diagonal, núm. 230, planta segona. Horari
d'atenció al públic: de dilluns a dijous de
9.00 a 13.30 h., i de 16.00 a 17:00 h., i
divendres de 9.00 a 13.30 h.)

Dins el termini esmentat, que començarà a
comptar a partir de l'última de les dues publi-
cacions obligatòries (en el BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA de Barcelona o en un dels diaris
de més divulgació), podeu examinar-lo i pre-
sentar les al·legacions que considereu perti-
nents.

Per tal de donar compliment a l'art. 23.2
del Reglament de la Llei d'Urbanisme, i als
efectes de garantir l'accés per mitjans telemà-
tics, el document podrà consultar-se en el
lloc web: www.bcn.cat/urbanisme.

Barcelona, 15 de juny de 2010.
La Secretaria Delegada, (P.D. 8/11/99),

Natàlia Amorós i Bosch.

022010019402
A

Barcelona

ANUNCI D'INFORMACIÓ PÚBLICA

Exp. núm. 10PL15662
El Quart Tinent d'Alcalde, per delegació

efectuada per Decret de l'Alcaldia de 20 de
juny de 2007, el 10 de juny de 2010 ha
resolt:

Aprovar inicialment, de conformitat amb
l'article 68.1,a) de la Carta Municipal de Bar-
celona, el Pla especial integral per a la regu-
lació del tipus d'equipament per a ubicar un
Centre Cívic a la Masia "Can Verdaguer",
situada al carrer de Piferrer, núms. 94.LX-
100.LX al barri de Porta, d'iniciativa munici-
pal (Pro Nou Barris, S.A.); Exposar-lo al
públic pel termini d'un mes; i Sotmetre'l al
Consell Municipal per a la seva aprovació
definitiva.

El document restarà exposat al públic en el
Departament d'Informació i Documentació
del Sector d'Urbanisme i Infraestructures (Av.
Diagonal, núm. 230, planta segona. Horari
d'atenció al públic: de dilluns a dijous de
9.00 a 13.30 h., i de 16.00 a 17:00 h., i
divendres de 9.00 a 13.30 h.)

Dins el termini esmentat, que començarà a
comptar a partir de l'última de les dues publi-
cacions obligatòries (en el BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA de Barcelona o en un dels diaris
de més divulgació), podeu examinar-lo i pre-
sentar les al·legacions que considereu perti-
nents.

Per tal de donar compliment a l'art. 23.2
del Reglament de la Llei d'Urbanisme, i als
efectes de garantir l'accés per mitjans telemà-
tics, el document podrà consultar-se en el
lloc web: www.bcn.cat/urbanisme.

Barcelona, 15 de juny de 2010.

La Secretaria Delegada, (P.D. 8/11/99),
Natàlia Amorós i Bosch.

022010019404
A

Barcelona

ANUNCI D'INFORMACIÓ PÚBLICA

Exp. núm. 10PL15686
El Quart Tinent d'Alcalde, per delegació

efectuada per Decret de l'Alcaldia de 20 de
juny de 2007, el 10 de juny de 2010 ha
resolt:

Aprovar inicialment, de conformitat amb
l'article 68.1,a) de la Carta Municipal de Bar-
celona, el Pla de millora urbana per a l'ajust
de les condicions d'ordenació de la Modifi-
cació del Pla general metropolità al polígon
de les Cases Barates del Bon Pastor, d'inicia-
tiva municipal; Exposar-lo al públic pel ter-
mini d'un mes; i Sotmetre'l al Consell Muni-
cipal per a la seva aprovació definitiva.

El document restarà exposat al públic en el
Departament d'Informació i Documentació
del Sector d'Urbanisme i Infraestructures (Av.
Diagonal, núm. 230, planta segona. Horari
d'atenció al públic: de dilluns a dijous de
9.00 a 13.30 h., i de 16.00 a 17:00 h., i
divendres de 9.00 a 13.30 h.)

Dins el termini esmentat, que començarà a
comptar a partir de l'última de les dues publi-
cacions obligatòries (en el BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA de Barcelona o en un dels diaris
de més divulgació), podeu examinar-lo i pre-
sentar les al·legacions que considereu perti-
nents.

Per tal de donar compliment a l'art. 23.2
del Reglament de la Llei d'Urbanisme, i als
efectes de garantir l'accés per mitjans telemà-
tics, el document podrà consultar-se en el
lloc web: www.bcn.cat/urbanisme.

Barcelona, 15 de juny de 2010.
La Secretaria Delegada, (P.D. 8/11/99),

Natàlia Amorós i Bosch.

022010019412
A

Barcelona

EDICTE

En els dipòsits Municipals es troben vehi-
cles els propietaris dels quals no els han
reclamat. Donat el temps transcorregut des
de l'ingrés en el Dipòsit i per a complimentar
allò que disposa l'article 59.5 de la Llei de
Règim Jurídic de les Administracions Públi-
ques i de Procediment Administratiu Comú,
es fa saber a totes aquelles persones que con-
siderin tenir algun dret sobre els esmentats
vehicles que podran formular davant d'a-
quest Ajuntament la reclamació correspo-
nent, degudament fonamentada dins el termi-
ni màxim de deu dies hàbils a comptar des
del següent dia hàbil al de la publicació d'a-
quest anunci. Transcorregut aquest termini
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[05/11/2008] Consell de Govern

Aprovació de l'adscripció de Barcelona Graduate School of Economics com a
institut universitari de recerca adscrit a la UAB i la UPF

Acord 51/2008, de 5 de novembre, del Consell de Govern

pel qual s'acorda obrir un termini de 15 dies per tal que les facultats, escoles i
departaments afectats presentin, si ho consideren convenient, al·legacions a la proposta
d'adscripció de Barcelona Graduate School of Economics com a institut universitari de
recerca adscrit a la UAB i la UPF.

Transcorregut aquest termini sense que hi hagin hagut al·legacions en contra, es
considerarà aprovada la proposta d'adscripció de l'institut, amb efectes de la data
d'aquesta sessió del Consell de Govern.
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