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Acord de supressió del departament d’Enginyeria Tèxtil i Paperera i de
modificació dels  departaments de Ciència de Materials i Enginyeria

Metal·lúrgica i d’Expressió Gràfica a l’Enginyeria per integració del personal

Exposició de motius

El Claustre Universitari de la UPC, reunit en sessió ordinària el 16 de desembre de 2014, va acordar
iniciar el procés de reestructuració dels departaments de la Universitat, i va encarregar al Consell de
Govern que adoptés els acords pertinents per impulsar-la, d’acord amb les línies mestres que s’hi 
van definir.

Un dels objectius de la reestructuració és aconseguir per a la UPC una estructura prou sòlida i 
robusta per encarar una situació molt marcada per la gran davallada del finançament públic i la 
impossibilitat, tan per motius econòmics com legals, de reposar bona part de les baixes que s’han 
produït i es segueixen produint. En particular, això porta a considerar específicament les unitats que 
tenen compromesa la seva viabilitat perquè, en no poder-se cobrir amb professorat permanent les 
jubilacions, deixarien de complir el marc legal que regula el nombre mínim de professorat 
funcionari necessari per constituir un departament. 

Un dels departaments afectats per aquesta situació és el d’Enginyeria Tèxtil i Paperera (ETP). 
L’acord del Claustre preveia la incorporació del seu personal en alguna unitat de l’àmbit de 
l’enginyeria industrial, tot remarcant que, malgrat això, calia conservar la identitat de les seves 
àrees disciplinàries.

En el transcurs dels dos anys que ens separen d’aquella sessió del Claustre, s’han desenvolupat un 
seguit de converses i debats per tal d’analitzar la situació i diversos plantejaments de futur. La 
conclusió final, tan del professorat d’ETP com del Consell de Direcció, és que la opció més 
aconsellable consisteix en tractar separadament els dos àmbits, enginyeria Tèxtil i enginyeria 
Paperera, i incorporar-los, respectivament, als departaments de Ciència de Materials i Enginyeria 
Metal·lúrgica (CMEM) i d’Expressió Gràfica a l’Enginyeria (EGE). En el primer cas, la proximitat 
acadèmica ve avalada, per posar un exemple, en la presència a CMEM del grup de recerca en  
Biomaterials, biomecànica i enginyeria de teixits. En l’altre cas, els motius tenen més a veure amb 
la complementarietat i amb els reptes associats al desenvolupament dels estudis de Disseny de la 
UPC. Certament, hi havia altres opcions que també haurien tingut sentit acadèmic; però aquesta ha 
estat la que ha recollit més consens entre les persones implicades.

Malgrat la supressió del departament ETP, és bo per a la UPC i per a la societat a què es deu que es 
preservin els actius que té la Universitat en  els àmbits d’enginyeria Tèxtil i d’enginyeria Paperera. 
En aquest sentit, es demana al PDI implicat en aquest acord, als departaments que els acolliran, a 
l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeronàutica i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) i al 
conjunt de la institució que vetllin per la continuïtat de la recerca i la transferència de coneixement i
de resultats de la investigació, així com de les instal·lacions i equipaments que les fan possibles.



Fonaments de dret

-1.  Els Estatuts de la UPC configuren l’estructura de la nostra Universitat que s’organitza en unitats 
bàsiques i unitats funcionals. L’article 25 regula la creació, modificació i supressió de departaments.

Article 25. Creació, modificació o supressió d'unitats acadèmiques.

25.1 En el marc de la normativa vigent, l'acord de la Universitat sobre la creació, 
modificació i supressió de centres docents i d'instituts universitaris de recerca correspon al 
Consell de Govern, previ informe favorable del Consell Social.

La creació, modificació i supressió dels departaments correspon al Consell de Govern, 
previ informe del Consell Social. El Consell de Govern aprovarà els requisits mínims per a 
la constitució dels departaments.

La creació, modificació i supressió de la resta d'unitats acadèmiques correspon al Consell 
de Govern, que haurà d'adonar d'això al Consell Social.

-2.  L’acord núm. 12/2014, de 16 de desembre, del Claustre Universitari, pel qual s’encomana al 
Consell de Govern procedir a reestructurar els departaments de la Universitat Politècnica de 
Catalunya. Aquest acord estableix els criteris amb els quals es justifica i proposa una nova 
estructura departamental a la UPC.

Així doncs, per tal de fer possibles les incorporacions esmentades, tot respectant la disposició del 
Claustre pel que fa a la preservació de la identitat de les àrees de coneixement d’ETP, el Consell de 
Govern pren els següents

 Acords

Primer.- Aprovar la supressió del departament d’Enginyeria Tèxtil i Paperera i la modificació dels 
departaments de Ciència de Materials i Enginyeria Metal·lúrgica i d’Expressió Gràfica a 
l’Enginyeria, per la incorporació del personal tal i com es detalla a l’Annex 1.

Segon.- Aprovar la modificació dels reglaments dels departaments de  de Ciència de Materials i 
Enginyeria Metal·lúrgica i d’Expressió Gràfica a l’Enginyeria que s’adjunten com Annex 2 i 3.

Segon.- Encomanar al vicerectorat amb competències de PDI que, en les polítiques de personal, 
tingui en compte l'existència de diversos àmbits disciplinaris, que cal tractar separadament, en els 
departaments de CMEM (àmbits de Materials i d’enginyeria Tèxtil)  i EGE (àmbits d’Expressió 
Gràfica i d’enginyeria Paperera).

Tercer.- Encomanar a l’ESEIAAT que vetlli per la continuïtat, visibilitat i bon desenvolupament 
acadèmic de les disciplines d’enginyeria Tèxtil i d’enginyeria Paperera en el marc que pertoqui dels
ensenyaments de grau i màster que ofereix.

Quart.- Aprovar el reconeixement de càrrecs i tasques de responsabilitat al nou departament, en 
aplicació de l’Acord 185/2015 del Consell de Govern, tal i come s detalla a l’Annex 4.

Cinquè.- Aquest acord  produirà efectes a partir del dia 1 de febrer de 2017, restant la seva eficàcia 
condicionada a l’informe favorable del Consell Social. 



Barcelona, 15 de desembre de 2016.

Annex 1

Relació del personal del departament d’Enginyeria Tèxtil i Paperera que s’ incorpora al de 
Ciència de Materials i Enginyeria Metal·lúrgica.-

Relació del personal del departament d’Enginyeria Tèxtil i Paperera que s’ incorpora al 
d’Expressió Gràfica a l’Enginyeria.-

Annex 2: Modificació del reglament del Departament Ciència de Materials i Enginyeria 
Metal·lúrgica

Vegi’s Acord 215/2016 d’aquesta mateixa sessió del Consell de Govern.

Annex 3: Modificació del reglament del Departament d’Expressió Gràfica a l’Enginyeria

Vegi’s Acord 218/2016 d’aquesta mateixa sessió del Consell de Govern.



Annex 4: Reconeixement de càrrecs i tasques de responsabilitat

L’acord 185/2015 del Consell de Govern, pres a la sessió d’octubre d’aquell any, estableix els paràmetres 
amb què cal calcular la reducció de docència per a la persona que exerceix la direcció d’un departament, així 
com la mida de la bossa d’hores de reducció de que disposa per reconèixer la resta de càrrecs i tasques de 
responsabilitat. 

Departament de Ciència de Materials i Enginyeria Metal·lúrgica:

L’aplicació d’aquells paràmetres a CMEM dóna els resultats següents:

• Criteri de mida: 1’5 hores, atès que la xifra de professorat de CMEM passa a ser de 60 persones.

• Criteri de dispersió: 7 hores, atès que té un encàrrec de 1714 punts a EEBE; de 1215 a ESEIAAT; de 
617 a EPSEVG i 512 a ETSEIB; i per sota de 288 punts només a 3 altres centres (ETSECCPB, 
EETAC i ESAB).

• Criteri de recerca: 1’5 hores (28 membres de personal investigador i 9’8 tesis de mitjana).

• Criteri d'heterogeneïtat: sí, 1’5 hores.

Per tant, a la direcció li correspon 3’5 hores de reducció (63 punts DiC), a la secretaria acadèmica 2 hores 
(36 punts DiC) i la resta de la bossa és de 11’5 hores (207 punts Dic). En total, 17 hores (306 punts).

Departament d’Expressió Gràfica a l’Enginyeria:

L’aplicació d’aquells paràmetres a EGE dóna els resultats següents:

• Criteri de mida: 1’5 hores, atès que la xifra de professorat d’EGE passa a ser de 63 persones.

• Criteri de dispersió: 9 hores, atès que té un encàrrec de 1814 punts a ESEIAAT; de 963 a EEBE; de 
713 a EPSEVG, 482 a ETSEIB i 306 a EPSEM; i per sota de 288 punts a 5 centres (ETSECCPB, 
EETAC, FOOT, ESAB i EEI).

• Criteri de recerca: 0 hores (4 membre de personal investigador i 1’5 tesis de mitjana).

• Criteri d'heterogeneïtat: sí, 1’5 hores.

Per tant, a la direcció li correspon 3’5 hores de reducció (63 punts DiC), a la secretaria acadèmica 2 hores 
(36 punts DiC) i la resta de la bossa és de 12 hores (216 punts Dic). En total, 17’5 hores (315 punts).
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