
      

      
 
 

 
 

 
 

 

Segons el que estableix l’article 19.5 de la Llei 402015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, el qual es transcriu a continuació, en el 
moment d’emetre aquesta certificació, l’acta que recull el present acord encara no ha estat aprovada. 
 
Article 19.5 
Les actes s’aprovaran en la mateixa o en la sessió següent, podent, no obstant, emetre el secretari, certificació sobre els acords que s’hagin 
adoptat, sense perjudici de la ulterior aprovació de l’acta. (...) 
A les certificacions d’acords adoptats emeses amb anterioritat a l’aprovació de l’acta es farà constar expressament aquesta circumstància. 

 

Sònia Hernández Tejada, secretària executiva del Consell Social de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, emeto i signo la següent certificació, amb el vist i plau del president del Ple del Consell 
Social, a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CERTIFICACIÓ: 
  
En el Ple extraordinari del dia 25 de març de 2020, s’ha pres l’acord PLE 09/2020 que estableix: 
  
 

1) Aprovar  la  modificació  dels  “Criteris  bàsics  de  la  pròrroga  del  pressupost  UAB  2019 
fins a l’aprovació del pressupost UAB 2020”, d’acord amb el que consta en el document 1.  
 

2) Encarregar  al  vicerector  d’Economia  i  de  Campus  l'execució  i  el  seguiment  d’aquests 
acords.  
 

3) Comunicar  al  vicerector  d’Economia  i  de  Campus  i  al  gerent  de  la  UAB  el  present 
acord.  

  
 
 
  



Modificació dels Criteris bàsics de la pròrroga del pressupost 
UAB 2019 fins a l’aprovació del pressupost UAB 2020 

 

 
 

Per acords de data 4 de desembre de 2019 i 10 de desembre de 2019 
el Consell de Govern i el Plenari del Consell Social respectivament, 

varen aprovar els criteris de bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 
2019 fins a l’aprovació del pressupost UAB 2020. 

 
Els esmentats òrgans de govern varen acordar prorrogar en el seu 

conjunt el pressupost 2019 de despeses dels capítols 1, 2, 3, 4, 6 i 9 
per un màxim del 60%. 

 
Vista la necessitat d’adaptar els esmentats criteris a les necessitats 

pressupostàries de la UAB per a l’exercici 2020 al Decret 272/2019, de 
23 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la 

pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, 

mentre no entrin en vigor els del 2020, es proposa la modificació dels 
mateixos tenint en compte que hauran de ser coherents amb l’objectiu 

d’estabilitat i sostenibilitat pressupostària. 
 

 
Els nous criteris queden redactats de la manera següent: 

 
1. Despesa de Personal, Capítol I: es prorrogarà el darrer import 

que hagi estat autoritzat per la Generalitat de Catalunya. 
 

2. Capítols 2,3,4,6 i 9: es prorrogaran en el seu conjunt per la 
totalitat del pressupost de 2019. 

 

3. La prorroga no afectarà els crèdits per a despeses corresponents 
a programes o actuacions que acabin en l’exercici 2019. 

 
4. Despeses Pluriennals: es prorrogaran els imports que hagin estat 

aprovats específicament i per a cada contractació pels òrgans de 
govern competents en la matèria i aquells que compleixin amb 

les normatives per l’aprovació de les despeses pluriennals . 
 

 

Sens perjudici del que estableixen els apartats anteriors, el 
Vicerectorat d’Economia i de Campus i la gerència podran acordar, en 

funció del grau d’execució dels ingressos i de les despeses, l’aplicació 
de mesures que consideri adequades per tal de complir amb els 

objectius d’estabilitat i sostenibilitat financera.  
 

Document 1



Aquesta modificació dels criteris de pròrroga seguiran els procediments 
d’aprovació corresponents per part dels òrgans de govern de la 

universitat i seran d’aplicació amb efectes retroactius a partir de l’1 de 

gener de 2020. 
 

 
 

 
 

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 4 de març de 2020 
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