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Bases per a un acord SUR-UPC sobre el model de projecte acadèmic Enginyeria-Besós
Aquesta iniciativa vol promoure l’establiment d’un projecte acadèmic en l’àmbit de
l’enginyeria comparable amb els millors referents internacionals i capaç d’actuar de motor del
nostre país en col·laboració amb el teixit empresarial, industrial i socioeconòmic.

Objectius
La proposta de Bases, que després requerirà d’acord específic, vol donar resposta a la
necessitat de construir aquest nou projecte acadèmic i, en particular, als dos requeriments
següents:
1) La necessitat d’acollir en les millors condicions el personal i les activitats acadèmiques de
formació (de grau, màster, doctorat i formació de postgrau) i recerca i transferència de
l’EUEITB del CEIB i dels àmbits específics (Enginyeria Química i Materials) de l’ETSEIB de la
Universitat Politècnica de Catalunya.
2) La necessitat que aquest projecte conjumini les condicions per: a) establir una unitat
acadèmica (integrada) de la UPC als efectes del punt anterior, b) establir, durant un
període d’implantació del conjunt de l’oferta acadèmica (grau, màster, postgrau i doctorat
– vuit anys aproximadament-), unes condicions específiques per a la designació del
director/a, la definició del pla d’estudis i la participació de professorat d’excel·lència, i c)
donar cabuda a una oferta d’estudis internacionalitzada.
Proposta
El projecte Enginyeria-Besós en el marc del Campus Diagonal - Besos ha de ser: a) el més
complet i consistent possible en termes de: a) oferta educativa (Grau, Màster i Postgrau, i
Doctorat), recerca i transferència de coneixement, b) integrant-se amb naturalitat a la UPC, c)
ha de ser eficient en termes econòmics i de gestió i d) ser hereu i potenciador del llegat que
recull. És en aquest sentit que es proposa:
1) La creació d’un nou centre de la UPC, Escola d’Enginyeria de Barcelona-Besos (EEBB)/ Escola
Industrial d’Enginyeria Barcelona (aquestes són propostes de noms provisionals) que tindria per
objecte convertir-se en un referent en l’àmbit de l’enginyeria recolzant-se en les persones i
activitats esmentats en els punts 1) i 2) anteriors. Amb aquesta finalitat, la UPC nomenarà, un
primer director amb l’encàrrec de posar en marxa el centre, i en particular, definir un model
amb unes condicions específiques que contempli, una estructura organitzativa específica amb
un consell de direcció, i un reglament de funcionament, i una estructura acadèmica amb uns
plans d’estudis, i un professorat, que creïn les millor condicions per configurar un centre de
referència en termes de qualitat acadèmica, projecció internacional i capacitat de
transferència de coneixement.
2) La creació de l’Institut Internacional d’Enginyeria de Barcelona-Besós/ Institut d’Enginyeria
Barcelona (aquestes són propostes de noms provisionals) a partir de l’Escola de Formació de
Postgrau de la Fundació Politècnica de Catalunya com a centre adscrit per promoure la

formació especialitzada en enginyeria amb una clara orientació internacional, amb una
estructura molt oberta i flexible, que permeti participar amb l’EEBB en l’establiment d’acords i
aliances amb institucions locals i internacionals, per a l’oferta conjunta de programes docents
en l’àmbit de l’Enginyeria
3) S’establirà un Pla detallat de trasllat del personal que formarà part del centre des de les unitats
actuals cap a la nova estructura així com un pla de reordenació de les ofertes acadèmiques,
fent compatible: a) la potenciació de les millors pràctiques i actius acadèmics actualment
existents, b) la convergència, d’una manera respectuosa amb les condicions dels diferents
col·lectius que s‘hi incorporen, cap a uns criteris de qualitat comuns amb el conjunt de la UPC i
consistents amb els criteris de qualitat per a les titulacions i acreditació del professorat
establerts per l’AQU. Aquest procés s’haurà de completar en la durada màxima del període
d’implantació del projecte.
4) La SUR i la UPC signaran un contracte programa, vigent durant el període d’implantació, -que
es revisarà i prorrogarà posteriorment per garantir les condicions generals i particulars
establertes- per a l’assignació del finançament públic lligat a les activitats acadèmiques
desenvolupades al Campus, que implicarà el compromís mutu entorn als objectius establerts
en els punts d’aquest acord que comportarà la creació d’una comissió paritària pel seguiment
del projecte i que :
a) durant el període de transició, que anirà des de la signatura d’aquestes bases fins a la
posada en marxa efectiva del projecte, proposarà als òrgans de govern corresponents les
accions a desenvolupar i el seu desplegament amb la col·laboració, quan sigui el cas, del
CEIB. Els elements claus a considerar, sense perjudici d’altres que puguin sorgir durant el
procés, seran la proposta del director, la suficiència financera, l’assignació dels serveis
durant aquest període transitori, l’evolució de la situació del personal del CEIB que
actualment no està en servei actiu a la UPC, els indicadors de qualitat dels serveis i del
personal, les despeses i organització del trasllat de l’EUETIB i les diferents unitats de la
UPC que aniran al Campus Diagonal-Besós,
b) durant el conjunt del període d’implantació, comptarà amb un mecanisme de
comptabilitat pressupostària diferenciada que permeti el seguiment dels compromisos i les
necessitats acadèmiques específiques del projecte, de la robustesa econòmica del conjunt
del projecte i del conjunt de les variables acadèmiques més significatives.
c) durant el període d’implantació del projecte, un cop s’hagin fet efectius els objectius
establerts en aquest acord, i tenint en compte els requeriments i processos legals
aplicables, es promourà la dissolució i/o transformació del CEIB.

