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PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CONSELL 
EMPRESARIAL DE LA UPC 

 
 

El Consell Empresarial de la UPC va ser constituït el 9 d’octubre de 2013 i està impulsat pel 
Consell Social. Es va constituir a l'empara de la disposició addicional tercera dels Estatuts de la 
UPC que preveu la possibilitat de constituir patronats i consells assessors en la Universitat. Es 
va reunir per primera vegada el 9 d’octubre de 2013 i es va modificar la seva estructura i 
funcionament durant el curs 2015-2016. 

 
Es regeix per un Reglament aprovat per l’acord núm. 102/20 del Ple del Consell Social de la 
Universitat Politècnica de Catalunya de 30 de novembre de 2015 i aprovat per l’acord núm. 
227/2015 del Consell de Govern de 12 de novembre de 2015. 

 
El Consell Empresarial està constituït per un màxim de 30 membres, presidit pel president o 
presidenta del Consell Social de la UPC, un vicepresident o vicepresidenta en representació del 
món empresarial amb forta implicació amb l’activitat de la UPC, i amb un secretari o secretària 
que és personal acadèmic de la UPC que actua com a dinamitzador de les activitats. 

 
Atès que l’activitat de la UPC és molt diversa i abasta diferents àmbits d’activitat econòmica, 
empresarial, professional i social, es considera convenient que en el Consell Empresarial de la 
UPC quedi reflectida aquesta diversitat mitjançant la figura de la vicepresidència. 

 
En aquest sentit, atès que l’actual Reglament només contempla l’existència d’una única 
vicepresidència, es proposa introduir una modificació del Reglament a fi i efecte de no limitar 
el nombre de vicepresidències i deixar la creació d’aquestes a criteri del Ple del Consell 
Empresarial. 

 
Així doncs es proposa modificar el redactat de l’Article 6 del Reglament, que en l’actualitat diu: 

 
Article 6. El vicepresident o vicepresidenta El president o la presidenta està assistit per 
un vicepresident o vicepresidenta, designat pel president o presidenta del Consell Social 
d’acord amb el rector o rectora, en representació del món empresarial amb forta 
implicació amb l’activitat de la UPC. 

 
Pel redactat següent: 

 
Article 6. Els vicepresidents o vicepresidentes. El president o la presidenta podrà 
estar assistit per un o diversos vicepresidents o vicepresidentes, designats pel 
president o presidenta del Consell Social, d’acord amb el rector o rectora, entre els 
membres del Consell Empresarial i que actuaran en representació del món 
empresarial, professional o social. El ple del Consell Empresarial haurà d'aprovar la 
creació de la vicepresidència, per a la qual s'haurà de definir un àmbit d'actuació 
específic. 

 




