DESADSCRIPCIÓ DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA
D’ENGINYERIA TÈCNICA DE TEIXITS DE PUNT DE
CANET DE MAR (EUETTPC)

Acord núm. 8/2007 del Consell de Govern pel qual s’aprova la proposta de
desadscripció de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica de Teixits de Punt de
Canet de Mar (EUETTPC), per a la seva posterior aprovació, si escau, pel Consell
Social.

• Document aprovat per la Comissió de Docència i Estudiantat del dia 7 de
febrer de 2007
• Document aprovat pel Consell de Govern del dia 15 de febrer de 2007

DOCUMENT CG 5/2 2007

Vicerectorat Relacions Institucionals i Promoció Territorial
Barcelona, 15 de febrer de 2007

ANTECEDENTS
La Diputació de Barcelona, ens titular de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica de
Teixits de Punt de Canet de Mar (EUETTPC) ha aprovat la sol·licitud de desadscripció del
centre, per raó del cessament de les activitats dels ensenyaments d'Enginyeria Tècnica
Industrial, especialitat Tèxtil. Els motius expressats per a la presentació d'aquesta
sol·licitud es deriven de la baixa demanda dels estudis.
La sol·licitud de desadscripció presentada (Annex) inclou una memòria que s'ajusta als
requisits definits a l'article 10.2 del decret 390/1996 de regulació del règim d'adscripció a
universitats públiques de centres docents d'ensenyament superior. Aquesta memòria
inclou:
1. La justificació on s'exposen les causes que motiven la sol·licitud.
2. Les conseqüències i repercussions derivades de la revocació pel que fa a la
demanda social.
3. La justificació de la plantilla de professorat i de personal d'administració i serveis
afectat per la seva supressió i el seu destí
4. El nombre d'alumnes matriculats afectats per la revocació i la supressió
5. El calendari de cessament progressiu dels ensenyaments, a fi i efecte que els
alumnes matriculats puguin finalitzar amb un rendiment acadèmic normal els
estudis iniciats.
La memòria detalla com a motiu de la sol·licitud de cessament d'activitats la progressiva
davallada de la xifra d'estudiants matriculats als estudis. El cessament de l'activitat
acadèmica afecta a un total de 55 alumnes matriculats, pels quals s'ha definit un calendari
de finalització dels estudis amb un rendiment acadèmic normal que arriba fins al curs
2011/2012.
FONAMENTS DE DRET
Llei Orgànica 6/2001, d’Universitats (LOU)
Article 11.2. Els centres adscrits a una universitat pública es regeixen pel que disposa
aquesta Llei, per les normes dictades per l'Estat i les comunitats autònomes en l'exercici
de les seves competències, pel conveni d'adscripció i per les normes d'organització i
funcionament pròpies.
Llei 1/2003, d’Universitats de Catalunya (LUC)
Article 105. Correspon al departament competent en matèria d’universitats, a proposta del
consell social i amb l’informe previ del consell de govern de la universitat, aprovar
l’adscripció o la desadscripció a una universitat pública de centres docents, de titularitat
pública o privada, per a impartir títols universitaris oficials, i també la implantació o la
supressió d’ensenyaments oficials de caràcter presencial o virtual en els dits centres.
Decret 390/1996, de regulació del règim d'adscripció a universitats públiques de
centres docents d'ensenyament superior.
Article 10 Desadscripció a instàncies del titular
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10.1 Són causes de revocació a instàncies del titular:
a) El cessament de les activitats acadèmiques del centre a què fa referència aquest
Decret.
b) L'adscripció del centre a una altra universitat pública.
c) La integració del centre a una universitat pública o privada, en funció de la titularitat del
centre.
10.2 El titular del centre docent adscrit que vulgui sol·licitar la revocació de l'adscripció del
centre docent o de l'autorització d'implantació d'algun dels ensenyaments que està
impartint, en el supòsit que el centre imparteixi diversos ensenyaments, haurà d'adreçar la
seva sol·licitud al rector de la universitat a la qual està adscrit. A la sol·licitud s'adjuntarà
una memòria, degudament signada, que haurà de contenir necessàriament:
1. La justificació on s'exposin les causes que motiven la sol·licitud.
2. Les conseqüències i repercussions derivades de la revocació pel que fa a la
demanda social.
3. El nombre d'alumnes matriculats afectats per la revocació.
4. El calendari de cessament progressiu dels ensenyaments, a fi i efecte que els
alumnes matriculats puguin finalitzar amb un rendiment acadèmic normal els
estudis iniciats.
10.3 El rector de la universitat pública elevarà la sol·licitud, que anirà acompanyada de la
documentació a què fa referència l'apartat precedent, al Comissionat per a Universitats i
Recerca, juntament amb la certificació de l'acord del Consell Social en què s'aprovi la
proposta de revocació de l'adscripció o de l'autorització d'implantació de l'ensenyament.
10.4 La Direcció General d'Universitats comprovarà que la proposta compleix els requisits
previstos a la normativa vigent, sol·licitarà informe al Consell Interuniversitari de Catalunya
i al Consell d'Universitats i proposarà al Comissionat per a Universitats i Recerca que elevi
al Govern el Projecte de decret de revocació de l'adscripció o de l'autorització de la
implantació de l'ensenyament, o, si escau, de denegació de la sol·licitud de revocació.
10.5 La revocació es produeix per Decret del Govern de la Generalitat de Catalunya, que
haurà d'establir el calendari de supressió progressiva dels ensenyaments.
10.6 Si en el termini de sis mesos des de la presentació de la sol·licitud amb tota la
documentació requerida el Govern no s'ha pronunciat expressament, aquesta s'entendrà
desestimada.
Decret 225/2003, de 23 de setembre, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat
Politècnica de Catalunya.
Article 54
Competències
Són funcions del Consell de Govern:
[....\...]
f) Informar prèviament sobre les propostes que realitza el Consell Social el departament
del govern de la Generalitat de Catalunya que sigui competent en matèria d’universitats,
relatives a la implantació o a la supressió d’ensenyaments conduents a l’obtenció de títols
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universitaris oficials, i també a la creació, la supressió, l’adscripció, la desadscripció o la
reordenació dels centres docents
i instituts universitaris de recerca.
[....\...]
Competències
Són funcions del Consell Social:
[....\...]
b) Proposar al departament del govern de la Generalitat de Catalunya que sigui competent
en matèria d’universitats, amb l’informe previ del Consell de Govern, la implantació o la
supressió d’ensenyaments conduents a l’obtenció de títols universitaris oficials, i també la
creació, la supressió, l’adscripció i la desadscripció i la reordenació dels centres docents
universitaris i dels instituts universitaris de recerca.
[....\...]
En virtut del que precedeix, el rector de la UPC formula la següent:
PROPOSTA D'ACORD
Informar favorablement la sol·licitud de desadscripció de l’Escola Universitària
d’Enginyeria Tècnica de Teixits de Punt de Canet de Mar (EUETTPC) per raó del
cessament de l’activitat del centre, formulada per la Diputació de Barcelona, entitat titular
de l’esmentat centre.
Traslladar el present acord al Consell Social perquè aprovi, si escau, la proposta de
revocació de l’adscripció.
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ANNEX

