
 
 
 
 
 
 
 
Ple 15 d’octubre de 2013 
 
 

 
 

 
 

6.1. APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DEL CONSELL ASSESSOR DELS ESTUDIS 
D’ENGINYERIA EN DISSENY INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT DEL PRODUCTE 

(EDIDP) 
 
 
 
Acord núm. 78/2013. Vist l’acord núm. 172/2013 del Consell de Govern de 8 d’octubre de 
2013 i la Disposició Addicional 3 dels Estatuts de la UPC, s’aprova la creació del Consell 
Assessor dels Estudis d’Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament del 
Producte de la UPC (EDIDP), tal com consta al document CS 12/10 2013. 

 
DOCUMENTS CS 12/10   2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACORD DEL CONSELL SOCIAL D’APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DEL 
CONSELL ASSESSOR DELS ESTUDIS D’ENGINYERIA EN DISSENY 
INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT DEL PRODUCTE (EDIDP) 
 
ANTECEDENTS 
 
1.- La UPC ofereix en l'actualitat uns estudis de grau, adaptats a l’Espai Europeu 
d'Educació Superior sobre Enginyeria del Disseny Industrial i Desenvolupament de 
Producte, que s'imparteixen a l'Escola d'Enginyeria de Terrassa (EET) i a l'Escola 
Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG). 
  
Aquests estudis pretenen tancar el cercle d'aquells aspectes que interactuen entre el 
procés del disseny i els coneixements d'enginyeria necessaris per al desenvolupament 
del producte. En aquest ordre, es creu oportú el crear un Consell Assessor composat per 
empreses i institucions implicades de ple en aquest àmbit del coneixement, amb la 
finalitat de generar experiències comunes que ens condueixin cap a una docència de 
qualitat, orientada a les necessitats del teixit productiu del nostre país.  
 
2.- En atenció al que s’esmenta a l’antecedent anterior, la UPC està interessada a crear 
el Consell Assessor dels estudis d’Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament 
del Producte de la UPC, amb l’objectiu de fomentar la col·laboració entre aquests 
estudis i el teixit social i productiu adient a l’àmbit del disseny industrial, amb la 
voluntat de produir avantatges i sinergies positives que comportin un augment de la 
qualitat docent, alhora que es genera una qualitat productiva més gran. 
 
S’adjunta com a annex núm. 1 còpia de l’esborrany de proposta de creació del Consell 
Assessor, on consten les seves funcions i les del Ple que es constituirà. 
 
3.- Podran formar part del Consell Assessor aquelles empreses, institucions i 
professionals que actuïn dins del camps de l’Enginyeria en Disseny Industrial i 
Desenvolupament del Producte (EDIDP) en les seves vessants acadèmica, institucional i 
empresarial, entre d’altres i a títol merament enunciatiu, SEAT, ALSTOM, FICOSA, 
LAMB, COMEXI, INDO, BCD, SANTA I COLE i MAZEL. No obstant, la relació 
esmentada podrà ser objecte de modificació. 
 
4.- Respecte al pla d’actuació del Consell Assessor es preveu una durada inicial de 5 
anys, si bé es podrà revisar o prorrogar automàticament cada 5 anys. 
 
Així mateix, s’elaborarà una proposta de Reglament per part del Ple del Consell 
Assessor, el qual haurà de ser aprovat pel Consell Social, amb l’informe previ favorable 
del Consell de Govern. 
 
5.-  La UPC no realitzarà cap aportació dinerària al Consell Assessor, i la seva 
participació es materialitza formant part del Ple amb els següents membres: 
 

a) Un representant per la EET-UPC. 
 

b) Un representant per la EPSEVG-UPC. 
 



c) Un membre del Consell de Direcció de la UPC que serà membre nat i que actuarà 
com a president.  

 

Els membres del Ple que actuïn en representació de la UPC seran nomenats pel Rector. 
 
6.- El Consell de Govern d’aquesta Universitat, en la sessió del 8 d’octubre de 2013 va 
informar favorablement la creació del Consell Assessor dels Estudis d’Enginyeria en 
Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte de la UPC (EDIDP) d’acord amb la 
proposta de creació que s’adjunta com a annex núm. 1, per la seva posterior aprovació 
per part del Consell Social.  
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
La Disposició Addicional 3 dels Estatuts de la UPC, aprovats per Decret 225/2003, de 
23 de setembre, i modificats per ACORD GOV/43/2012, de 29 de maig, de la 
Generalitat de Catalunya, preveu que es poden constituir patronats i consells assessors 
en la Universitat i en les seves unitats acadèmiques amb la finalitat de col·laborar per a 
la consecució dels seus objectius i perquè exerceixin millor les seves funcions. Aquests 
patronats i consells assessors es regeixen per uns reglaments propis. La creació i la 
supressió dels patronats i l’aprovació dels seus reglaments corresponen al Consell 
Social, amb l’informe previ favorable del Consell de Govern. 
 
En virtut del que precedeix, a proposta del rector, es pren el següent: 
 
 
ACORD 
 
Primer.- Aprovar la creació del Consell Assessor dels Estudis d’Enginyeria en Disseny 
Industrial i Desenvolupament del Producte de la UPC (EDIDP) d’acord amb la proposta 
de creació que s’adjunta com a annex núm. 1.  
 
Segon. Autoritzar el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya perquè, en nom i 
representació d’aquesta universitat, dugui a terme els actes següents: 
 
1. Les actuacions davant de qualsevol autoritat, organisme o entitat, ja sigui públic o 
privat, que siguin necessàries per a la formalització de l’acord anterior i els 
compromisos que se’n derivin. 
 
2. La designació i el nomenament, si escau, dels representants de la UPC en els diferents 
òrgans del Consell Assessor, així com de les persones que hagin d’actuar en qualitat de 
substituts en les reunions dels òrgans del mateix. 
 
3. La formalització davant notari, si escau, dels presents acords i dels compromisos que 
se’n derivin, perquè si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, el notari rectifiqui 
els defectes o les omissions que s’hi hagin pogut advertir.  
 
Barcelona, 15 d’octubre de 2013 
 



 
 
 

PROPOSTA DE CREACIÓ, COMPOSICIÓ I FUNCIONS DEL CONSELL 
ASSESSOR DELS ESTUDIS D’ENGINYERIA EN DISSENY INDUSTRIAL  

I DESENVOLUPAMENT DEL PRODUCTE (EDIDP) 
 
 
 

COMPAREIXEN 
 

 
D’una part D. Antoni Giró Roca, Rector Magnífic de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (en endavant UPC), NIF núm. Q-08.18003F, 
amb domicili a Barcelona c/ Jordi Girona, 31, i en representació 
d’aquesta, de conformitat amb el que estableix l’article 20 de la Llei 
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats i l’article 67 dels 
Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, aprovats per acord 
GOV/43/2012, de 29 de maig, i de conformitat amb el nomenament per 
Decret 47/2010, de 30 de març, de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Per altra, D. ......................... en nom i representació de SEAT, CIF 
núm. ...................... i domicilia a ............. 
 
Per altra, D. ......................... en nom i representació d’ALSTOM, CIF 
núm. ...................... i domicilia a ............. 
 
Per altra, D. ......................... en nom i representació de FICOSA, CIF 
núm. ...................... i domicilia a ............. 
 
Per altra, D. ......................... en nom i representació de LAMB, CIF 
núm. ...................... i domicilia a ............. 
 
Per altra, D. ......................... en nom i representació de COMEXI, CIF 
núm. ...................... i domicilia a ............. 
 
Per altra, D. ......................... en nom i representació de INDO, CIF 
núm. ...................... i domicilia a ............. 
 
Per altra, D. ......................... en nom i representació de BCD, CIF 
núm. ...................... i domicilia a ............. 
 
Per altra, D. ......................... en nom i representació de SANTA I 
COLE, CIF núm. ...................... i domicilia a ............. 
 
Per altra, D. ......................... en nom i representació de MAZEL, CIF 
núm. ...................... i domicilia a ............. 



 
I d’altra, D. ......................... en nom i representació de Fundació CIM 
amb CIF núm. ...................... i domicilia a ............. 
 
 
Els representants esmentats es reconeixen mútuament capacitat 
jurídica suficient i subscriuen en nom de les respectives entitats el 
present acord i, al efecte 
 
 

ESTIPULACIONS 
 
 
PRIMERA: Finalitat de la col·laboració 
 
La creació del Consell Assessor dels estudis d’Enginyeria en Disseny 
Industrial i Desenvolupament del Producte de la UPC, té com a objectiu 
el fomentar la col·laboració entre els estudis esmentats i el teixit social i 
productiu adient a l’àmbit del disseny industrial, amb la voluntat de 
produir avantatges i sinergies positives que comportin una major 
qualitat docent a la vegada que es genera una també major qualitat 
productiva. 
 
 
SEGONA: Funcions 
 
a) Aconsellar i assessorar en l’oferta docent de grau i màsters en el 

camp d’EDIDP, per tal d’adequar-la a les necessitats futures i 
previsibles de l’entorn econòmic i professional en el camp del disseny 
industrial. 

 
b) Facilitar als estudiants la realització de pràctiques, PFC, PFM i tesis 

doctorals en les organitzacions i empreses de les que formen part els 
membres del Consell Assessor o en les de seu àmbit de influència. 

 
c) Identificar necessitats actuals i futures de recerca desenvolupament i 

innovació en el camp d’EDIDP. 
 

d) Facilitar la transferència de tecnologia entre les organitzacions i 
empreses de les formen part els membres del Consell Assessor i les 
entitats que a la UPC desenvolupin la titulació d’EDIDP. 

 
e) Promoure activitats culturals, conferències i debats a l’àmbit del 

disseny industrial. 
 
 
 
 



TERCERA: Membres 
 
Podran formar part del Consell Assessor aquelles empreses, institucions 
i professionals que actuïn dins del camps de l’Enginyeria en Disseny 
Industrial i Desenvolupament del Producte (EDIDP) en les seves 
vessants acadèmica, institucional i empresarial. 
 
 
QUARTA: Ple 
 
El Ple estarà format pels representants acadèmics, institucionals, 
empresarials i professionals que formen o puguin formar part del 
Consell Assessor. 
 
El Ple del Consell Assessor constituent estarà format per: 
 
a) Un representant de cadascuna de les empreses que formen part del 

Consell Assessor.  
 
b) Un representant de cadascuna de les institucions i fundacions que 

formin part del Consell Assessor. 
 

c) Un representant per la EET-UPC. 
 

d) Un representant per la EPSEVG-UPC. 
 

e) Un membre del Consell de Direcció de la UPC que serà membre nat i 
que actuarà com a president.  

 
Els membres del Ple que actuïn en representació de la UPC (apartats 
c), d) i e) seran nomenats pel Rector. 

 
 
CINQUENA: Funcions del Ple del Consell Assessor 
 
a) Dur a terme les funcions encomanades al Consell Assessor indicades 

a l’apartat segon. 
 
b) Esdevenir un mecanisme d’articulació i d’integració constant amb 

l’àmbit professional, institucional i empresarial. 
 

c) Potenciar la integració dels estudis d’Enginyeria en Disseny Industrial 
i Desenvolupament de Producte en el teixit social i productiu català. 

 
d) Elaborar la proposta de reglament així com les seves modificacions. 

 
 
 



 
 
 
SISENA: Seu social 
 
El  Consell Assessor tindrà la seva seu social a les dependències de 
.....................??? 
 
 
SETENA: Durada 
 
En present acord entrarà en vigor des del moment de la seva signatura 
i tindrà una durada de 5 anys i es podrà revisar o prorrogar 
automàticament cada 5 anys, almenys que alguna de les parts decideixi 
donar-lo per finalitzat, notificant per escrit les seves intencions i 
motivacions. 
 
 
En prova de conformitat es signa el present document, amb còpia per a 
cadascun dels membres del Consell Assessor. 
 
 
Barcelona ........... setembre de 2013 
 
 
 
 
 
 


	FONAMENTS DE DRET



