
Tercera addenda al conveni de col•laboració entre l'Administració de la 
Generalitat, mitjangant el departament amb competéncia en matéria 
d'universitats, i la Universitat de Barcelona, la Universitat Autónoma de 
Barcelona, la Universitat Politécnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, 
la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili, 
per a l'organització i la realització de les proves d'accés a la universitat (PAU) del 
2015. 

Barcelona, 5 de juny de 2015 

REUNITS: 

D'una part, l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i en la seva representació, 
el senyor Antoni Castellá i Clavé, secretari d'Universitats i Recerca, nomenat per 
aquest cárrec pel Decret 30/2011 1  de 4 de gener, actuant per delegació del Conseller 
d'Economia i Coneixement, en virtut de l'Ordre ECO/224/2011, de 2 de setembre, de 
delegació de competéncies en diversos órgans d'aquest Departament; 

D'altra part, la Universitat de Barcelona, i en la seva representació, el senyor Dídac 
Ramírez i Sarrió, rector magnífic d'aquesta Universitat, havent estat nomenat pel 
Decret 160/2012, d'll de desembre, actuant d'acord amb la competéncia que Ii atorga 
l'article 79.1 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya. 

D'altra part, la Universitat Autónoma de Barcelona, i en la seva representació, la 
senyor Ferran Sancho Pifarré, rector magnífic d'aquesta Universitat, havent estat 
nomenat pel Decret 64/2012, de 19 de febrer, actuant d'acord amb la competéncia que 
Ii atorga l'article 79.1 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya. 

D'altra part, la Universitat Polítécnica de Catalunya, i en la seva representació, el 
senyor Enric Fossas Colet, rector magnífic d'aquesta Universitat, havent estat nomenat 
pel Decret 257/2013, de 26 de novembre, actuant d'acord amb la competéncia que Ii 
atorga l'article 79.1 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya. 

D'altra part, la Universitat Pompeu Fabra, i en la seva representació, el senyor Jaume 
Casals Pons, rector magnífic d'aquesta Universitat, havent estat nomenat pel Decret 
168/2013, de 28 de maig, actuant d'acord amb la competéncia que Ii atorga l'article 
79.1 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya. 

D'altra part, la Universitat de Lleida, i en la seva representació, el senyor Roberto 
Fernández Díaz, rector magnífic d'aquesta Universitat, havent estat nomenat pel 
Decret 340/2011, de 17 de mar9, actuant d'acord amb la competéncia que Ii atorga 
l'article 79.1 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya. 

D'altra part, la Universitat de Girona, i en la seva representació, el senyor Sergi Bonet 
Marull, rector magnífic d'aquesta Universitat, havent estat nomenat pel Decret 
259/2013 de 3 de desembre, actuant d'acord amb la competéncia que Ii atorga l'article 
79.1 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya. 
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I, d'altra part, la Universitat Rovira i Virgili, i en la seva representació, el senyor Josep 
Anton Ferré Vidal, rector magnífic d'aquesta Universitat, havent estat nomenat pel 
Decret 72/2014, de 27 de maig, actuant d'acord amb la competéncia que Ii atorga 
l'article 79.1 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya. 

Les parts es reconeixen recíprocament la capacitat de formalitzar aquesta addenda, i 

MANIFESTEN: 

1. Que el 10 de maig de 2012 l'Administració de la Generalitat, la Universitat de 
Barcelona, la Universitat Autónoma de Barcelona, la Universitat Politécnica de 
Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Lleida, la Universitat 
de Girona, i la Universitat Rovira i Virgili, van signar un conveni de col.laboració 
per a l'organització i la realització de les proves d'accés a la universitat (PAU). 

2. Que, de conformitat amb el que disposa la cláusula 4.2 del conveni de 
referéncia, anualment se subscriurá una addenda entre les parts signatáries on 
figurin els recursos humans que les universitats aporten per a la realització de 
les proves 

3. Que, de conformitat amb el que disposa la cláusula vuitena la vigéncia del 
conveni és indefinida mentre substitueixi el seu efecte, amb excepció dels 
annexos al conveni, que finalitzen la seva vigéncia el 31 de desembre de 2012 

4. Que, de conformitat amb el que disposa la cláusula sisena per a cada exercici 
pressupostari, mentre es mantingui la vigéncia del conveni, s'elaborará un 
pressupost del cost total de l'organització de les PAU 

5. Que la Ilei 26/2010, del 3 d'agost, de régim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya disposa que, en el cas que un conveni 
comporti compromisos de despesa económica la prórroga ha de ser expressa. 

Ateses les consideracions exposades, les pads acorden subscriure una addenda del 
Conveni de col.laboració signat el dia 10 de maig de 2012 entre l'Administració de la 
Generalitat i la Universitat de Barcelona, la Universitat Autónoma de Barcelona, la 
Universitat Politécnica de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Uníversitat de 
Lleida, la Universitat de Girona, i la Universitat Rovira i Virgili la qual regirá per les 
següents: 

CLÁUSULES: 

Primera. La present addenda té per objecte establir els recursos humans que les 
universitats signatáries destinen a la realització de les tasques de l'Oficina d'Accés a 
la Universitat de l'any 2015, segons es detalla a l'annex 1. 

Addicionalment als recursos humans detallats a l'annex 1, les universitats poden 
assignar altre personal per atendre necessitats derivades del funcionament dels 
processos d'accés a la universitat. Aquestes assignacions es formalitzaran mitjançant 
un document signat pel gerent de la universitat i pel cap de l'Oficina d'Accés a la 
Universitat. 

Segona. Les pads signatáries aproven el pressupost de l'organització de les proves 
d'accés a la universitat de l'any 2015, que consta als annexos 2 i 3. 
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Sergi 
Rec 
Uni e 

t Marull 

itat de Girona 

ernández Díaz 
ctór--- 

Universitat de Lleida 

Tercera. Aquesta addenda se subscriu en compliment de les previsions de les 
cláusules quarta i sisena del Conveni de col.laboració per a l'organització i la 
realització de les proves d'accés a la universitat (PAU) de 10 de maig de 2012, que és 
plenament vigent. 

I, en prova de conformitat amb el contingut d'aquest document d'addenda les parts 
signen vuit exemplars i a un sol efecte, en el lloc i la data citats a l'encapçalament. 

Antoni Castellá i Clavé 	 Dídac Ramírez Sarrió 
Secretari d'Universitats i Recerca 	 Rector 
Departament d'Economia i Coneixement 	Universitat de Barcelona 
(PD Ordre ECO/224/2011, de 2 de setembre, 
DOGC núm. 5966 de 19.9.2011) 

Ferran ancho Pifarré 
Rector 
Universitat Autónoma de Barcelona 

Jau e Casals Pons 
Rector 
Universitat Pompeu Fabra  

nr 	sas Colet 
Rector 
Universitat Politécnica de Catalunya 

Josep Anton Ferré Vidal 
Rector 
Universitat Rovira i Virgili 
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ANNEXOS de l'addenda al conveni PAU corresponent a l'exercici de 2015 
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ANNEX 1 

RECURSOS HUMANS QUE DESTINEN LES UNIVERSITATS A LA REALITZACIÓ 
DE TASQUES DE L'OFICINA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT. 

Universitat de Barcelona 

Sónia Alfeirán Junquera 
Montserrat Cortit Subirá 
Ignacio Javier Larreategui Valderrama* 
Vanessa Mato Ferré 
Mayra Veciana Grenzner 

Universitat Autónoma de Barcelona 

- lván Martínez Vargas 
- Elisabet Mongay Huerva* 

Maria Urgell Plaza 

Universitat Politécnica de Catalunya 

- Roger Codina Yáñez 
Pere Giró Infante 

- Maria Teresa Sau Negre 

Universitat Pompeu Fabra 

Maria del Carmen Gómez Cruz 
- Eulália Mateu Bullich 

*EI cost d'aquestes persones no s'inclou a l'annex 2. 
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ANNEX 2 
PRESSUPOST D'ORGANITZACIÓ DE LES PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU) 2015 

Oficina OAU (1) 
Ingressos 

UB UAB UPC UPF UdG UdL URV Total 

Taxes matrícula PAU 908.908,18 669.771,58 577.144,06 249.232,43 282.477,52 186.280,85 293.290,37 3.167.104,99 

Aportació Secretaria Consell Interuniversitari 332.385,56 332.385,56 

Total 332.385,56 908.908,18 669.771,58 577.144,06 249.232,43 282.477,52 186.280,85 293.290,37 3.499.490,55 

Despeses 
Despeses personal.Enunciats i tribunals 618.298,67 453.362,57 373.316,56 165.014,78 181.855,33 122.075,85 200.651,43 2.114.575,19 

Despeses personal. Coordinació 8.698,86 8.698,86 8.512,96 8.195,80 8.513,15 8.558,15 8.513,15 59.690,93 

Despeses personal. Oficina 174.516,00 44.434,00 103.889,00 45.683,00 19.995,00 13.330,00 19.995,00 421.842,00 

Correcció, composició i compaginació proves" 182.231,48 182.231,48 

lm pressió exámens * 101.745,31 101.745,31 

Seguretat exámens* 15.391,20 15.391,20 

Gravació de notes 29.070,11 29.070,11 

Despeses d'organització 8.354,00 4.964,00 5.784,00 3.654,00 2.064,00 1.614,00 2.064,00 28.498,00 

Material fungible 3.947,46 3.947,46 

Despeses diverses funcionament 99.040,65 158.312,15 85.641,54 26.684,85 70.050,04 40.702,85 62.066,79 542.498,87 

Total 332.385,56 908.908,18 669.771,58 577.144,06 249.232,43 282.477,52 186.280,85 293.290,37 3.499.490,55 

*Les despeses corresponents a la correcció, maquetació i impressió de les proves, i les de seguretat, es repercutiran a les universitats en funció del percentatge de la matrícula tal com 
estableix l'acord de la comissió coordinadora de les PAU de 29 de febrer de 2012. 

(1)L'Oficina d'accés a la universitat (0AU) té un pressupost previst per a l'organització de les proves d'accés a la universitat pel 2015 de 332.385,56 € 

UB UAB UPC UPF UdG UdL URV Total 

Correcció, composició i compaginació proves 54.669,44 36.446,30 32.801,67 14.578,52 16.400,83 10.933,89 16.400,83 182.231,48 

lmpressió exámens 30.523,59 20.349,06 18.314,16 8.139,62 9.157,08 6.104,72 9.157,08 101.745,31 

Seguretat exám ens 4.617,36 3.078,24 2.770,42 1.231,30 1.385,21 923,47 1.385,21 15.391,21 

TOTAL 89.810,39 59.873,60 53.886,25 23.949,44 26.943,12 17.962,08 26.943,12 299.368,00 
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8.354,00 

99.040,65 
908.908,18 

Jordi Codina Sans 

Gerent 
Universitat de Barcelona 

ANNEX 3.a (UB) 
PRESSUPOST D'ORGANITZACIÓ DE LES PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU) 2015 

UNIVERSITAT DE BARCELONA 

Ingressos 
Taxes matrícula PAU 	 908.908,18 

Total 	 908.908,18 
Despeses 
Despeses personal.Enunciats tribunals 	 618.298,67 
Despeses personal. Coordinació 	 8.698,86 
Despeses personal. Oficina 	 174.516,00 
Correcció, composició compaginació proves* 
lmpressió exámens* 
Seguretat exámens* 
Gravació de notes 
Despeses d'organització 
Material fungible 
Despeses diverses funcionament 
Total 

Antoni Castellá i Clavé 

Secretari d'Universitats i Recerca 
Departament d'Economia i Coneixement 
(PD Ordre ECO/224/2011, de 2 de setem bre, 
DOGC núm. 5966 de 19.9.2011) 

*Les despeses corresponents a la correcció, maquetació i impressió de les proves, i les de 
seguretat, es repercutiran a les universitats en funció del percentatge de la matrícula tal com 
estableix l'acord de la comissió coordinadora de les PAU de 29 de febrer de 2012. L'import previst 
per a la UB és de: 54.669,44 per correcció i maquetació, 30.523,59 per impressió i 4.617,36 per 

s eguretat. 
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Antoni Castellá i Clavé 	 Joan Melción Tenas 

ANNEX 3.b (UAB) 
PRESSUPOST D'ORGANITZACIÓ DE LES PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU) 2015 

UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE BARCELONA 

Ingressos 
Taxes matrícula PAU 	 669.771,58 
Total 	 669.771,58 
Despeses 
Despeses personal.Enunciats i tribunals 	 453.362,57 
Despeses personal. Coordinació 	 8.698,86 
Despeses personal. Oficina 	 44.434,00 
Correcció, composició i compaginació proves* 
lmpressió exámens* 
Seguretat exámens* 
Gravació de notes 
Despeses d'organització 
	

4.964,00 
Material fungible 
Despeses diverses funcionament 

	
158.312,15 

Total 
	 669.771,58 

Secretari d'Universitats i Recerca 
	 Gerent 

Departament d'Economia i Coneixement 
	

Universitat ,Autónoma de Barcelona 
(PD Ordre EC01224/2011, de 2 de setembre, 
DOGC núm. 5966 de 19.9.2011) 

*Les despeses corresponents a la correcció, maquetació i impressió de les proves, i les de seguretat, es 
repercutiran a les universitats en funció del percentatge de la matrícula tal com estableix l'acord de la 
comissió coordinadora de les PAU de 29 de febrer de 2012. L'import previst per a la UAB és de: 36.446,30 
per correcció i maquetació, 20.349,06 per impressió i 3.078,24 per seguretat. 
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5.784,00 

85.641,54 
577.144,06 

Olga Lanau Rami 

Gere ta 
Universitat Politécnica de Catalunya 

ANNEX 3.c (UPC) 
PRESSUPOST D'ORGANITZACIÓ DE LES PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU) 2015 

UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE CATALUNYA 

Ingressos 
Taxes matrícula PAU 	 577.144,06 
Total 	 577.144,06 
Despeses 
Despeses personaLEnunciats i tribunals 	 373.316,56 
Despeses personal. Coordinació 	 8.512,96 
Despeses personal. Oficina 	 103.889,00 
Correcció, composició i compaginació proves* 
Impressió exámens* 
Seguretat exámens* 
Gravació de notes 
Despeses d'organització 
Material fungible 
Despeses diverses funcionament 
Total 

Antoni Castellá i Clavé 

Secretari d'Universitats i Recerca 
Departament d'Economia i Coneixement 
(PD Ordre ECO/224/2011, de 2 de setembre, 
DOGC núm. 5966 de 19.9.2011) 

*Les despeses corresponents a la correcció, maquetació i impressió de les proves, i les de seguretat, es 
repercutiran a les uni wrsitats en funció del percentatge de la matrícula tal com estableix l'acord de la 
comissió coordinadora de les PAU de 29 de febrer de 2012. L'import previst per a la UPC és de: 32.801,67 
per correcció i maquetació, 18.314,16 per impressió i 2.770,42 per seguretat. 
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3.654,00 

26.684,85 
249.232,43 

Jaume Badia Pujol 

derent 
Universitat Pompe Fabra 

ANNEX 3.d (UPF) 
PRESSUPOST D'ORGANITZACIÓ DE LES PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU) 2015 

UNIVERSITAT POMPEU FABRA 

Ingressos 
Taxes matrícula PAU 	 249.232,43 

Total 	 249.232,43 
Despeses 
Despeses personal.Enunciats i tribunals 	 165.014,78 
Despeses personal. Coordínació 	 8.195,80 
Despeses personal. Oficina 	 45.683,00 
Correcció, composició i compaginació proves* 
Impressió exámens* 
Seguretat exámens* 
Gravació de notes 
Despeses d'organització 
Material fungible 
Despeses diverses funcionament 
Total 

Antoni Castellá i Clavé 

Secretari d'Universitats i Recerca 
Departament d'Economia i Coneixement 
(PD Ordre ECO/224/2011, de 2 de setembre, 
DOGC núm. 5966 de 19.9.2011) 

*Les despeses corresponents a la correcció, maquetació i impressió de les prows, i les de 
seguretat, es repercutiran a les universitats en funció del percentatge de la matricula tal com 
estableix l'acord de la comissió coordinadora de les PAU de 29 de febrer de 2012. L'import previst 
per a la UPF és de: 14.578,52 per correcció I maquetació, 8.139,62 per impressió 1.231,30 per 

seguretat. 
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181.855,33 
8.513,15 

19.995,00 

2.064,00 

70.050,04 
282.477,52 

Fátima Calvo Rojas 

Gerent 
Universitat de Girona 

ANNEX 3.e (UdG) 
PRESSUPOST D'ORGANITZACIÓ DE LES PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU) 2015 

UNIVERSITAT DE GIRONA 

Ingressos 
Taxes matrícula PAU 	 282.477,52 

Total 	 282.477,52 

Despeses 
Despeses personal.Enunciats i tribunals 
Despeses personal. Coordinació 
Despeses personal. Oficina 
Correcció, composició i compaginació proves* 
Impressió exámens* 
Seguretat exámens* 
Gravació de notes 
Despeses d'organització 
Material fungible 
Despeses diverses funcionament 
Total 

Antoni Castellá i Clavé 

Secretari d'Universitats i Recerca 
Departament d'Economia i Coneixement 
(PD Ordre EC0122412011, de 2 de setembre, 
DOGC núm. 5966 de 19.9.2011) 

*Les despeses corresponents a la correcció, maquetació i impressió de les prows, i les de 
seguretat, es repercutiran a les uniwrsitats en funció del percentatge de la matrícula tal com 
estableix l'acord de la comissió coordinadora de les PAU de 29 de febrer de 2012. L'import previst 
per a la UdG és de: 16.400,83 per correcció i maquetació, 9.157,08 per impressió i 1.385,21 per 
seguretat. 
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1.614,00 

40.702,85 
186.280,85 

Gerent 
Universitat de Lleida 

ANNEX 3.f (UdL) 
PRESSUPOST D'ORGANITZACIÓ DE LES PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU) 2015 

UNIVERSITAT DE LLEIDA 

Ingressos 
Taxes matrícula PAU 	 186.280,85 
Total 	 186.280,85 
Despeses 
Despeses personal.Enunciats i tribunals 	 122.075,85 
Despeses personal. Coordinació 	 8.558,15 
Despeses personal. Oficina 	 13.330,00 
Correcció, composició i compaginació proves* 
Impressió exámens* 
Seguretat exámens* 
Gravació de notes 
Despeses d'organització 
Material fungible 
Despeses diverses funcionament 
Total 

Antoni Castellá i Clavé 

Secretari d'Universitats i Recerca 
Departament d'Economia i Coneixement 
(PD Ordre ECO/224/2011, de 2 de setembre, 
DOGC núm. 5966 de 19.9.2011) 

*Les despeses corresponents a la correcció, maquetació i impressió de les proves, i les de 
seguretat, es repercutiran a les universitats en funció del percentatge de la matrícula tal com 
estableix l'acord de la comissió coordinadora de les PAU de 29 de febrer de 2012. L'import previst 
per a la UdL és de: 10.933,89 per correcció i maquetació, 6.104,72 per impressió i 923,47 per 
seguretat. 
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Manuel Molina Clav ró 

erent 
Universitat Rovira i Virgili 

ANNEX 3.g (URV) 
PRESSUPOST D'ORGANITZACIÓ DE LES PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU) 2015 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

Ingressos 
Taxes matrícula PAU 	 293.290,37 
Total 	 293.290,37 
Despeses 
Despeses personal.Enunciats i tribunals 	 200.651,43 
Despeses personal. Coordinació 	 8.513,15 
Despeses personal. Oficina 	 19.995,00 
Correcció, composició i compaginació proves* 
Impressió exámens* 
Seguretat exámens* 
Gravació de notes 
Despeses d'organització 

	
2.064,00 

Material fungible 
Despeses diverses funcionament 

	
62.066,79 

Total 
	

293.290,37 

Antoni Castellá i Clavé 

Secretari d'Universitats i Recerca 
Departament d'Economia i Coneixement 
(PD Ordre ECO/224/2011, de 2 de setem bre, 
DOGC núm. 5966 de 19.9.2011) 

*Les despeses corresponents a la correcció, maquetació i impressió de les proves, i les de 
seguretat, es repercutiran a les universitats en funció del percentatge de la matrícula tal com 
estableix l'acord de la comissió coordinadora de les PAU de 29 de febrer de 2012. L'import previst 
per a la URV és de: 16.400,83 per correcció i maquetació, 9.157,08 per impressió i 1.385,21 per 
seguretat. 
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