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ORDRE
IUE/321/2008, de 10 de juny, per la qual es revoca l’adscripció de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica de Teixits de Punt de Canet de Mar de la Universitat
Politècnica de Catalunya.
En virtut del Reial decret 2580/1978, de 25 d’agost, es va aprovar la transformació
de l’Escola no estatal d’Enginyeria Tècnica en Teixits de Punt de Canet de Mar en
Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica en Teixits de Punt de Canet de Mar, amb
adscripció a la Universitat Politècnica de Barcelona.
A instàncies de la Diputació de Barcelona, titular de l’Escola Universitària
d’Enginyeria Tècnica de Teixits de Punt de Canet de Mar, la Universitat Politècnica
de Catalunya ha sol·licitat al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa la
desadscripció d’aquest centre pel cessament de la impartició de l’enginyeria tècnica
industrial, especialitat tèxtil.
En conseqüència, de conformitat amb aquesta sol·licitud, d’acord amb el que estableixen la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya; la Llei orgànica
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modiicada per la Llei orgànica 4/2007,
de 12 d’abril; el Reial decret 557/1991, de 12 d’abril, sobre creació i reconeixement
d’universitats i centres universitaris; el Decret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual
es regula la programació universitària de Catalunya, i els procediments de creació
o reconeixement i de reordenació de centres docents universitaris i d’implantació
d’ensenyaments, i el Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim
d’adscripció a universitats públiques de centres docents d’ensenyament superior,
amb l’acord del Consell Social, previ informe favorable del Consell de Govern de
la Universitat Politècnica de Catalunya,
ORDENO:
Article 1
Es revoca l’adscripció de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica de Teixits
de Punt de Canet de Mar de la Universitat Politècnica de Catalunya, per cessament
dels estudis d’enginyeria tècnica industrial, especialitat tèxtil.
Article 2
El procés de desadscripció de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica de
Teixits de Punt de Canet de Mar i el cessament dels estudis d’enginyeria tècnica
industrial, especialitat tèxtil, es produiran de manera gradual, d’acord amb el calendari previst a la memòria presentada per la Universitat Politècnica de Catalunya,
de manera que es garanteixin els drets i els interessos dels estudiants matriculats,
especialment el dret a inalitzar els estudis en el centre en el qual els varen iniciar,
d’acord amb un rendiment acadèmic ordinari.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 10 de juny de 2008
JOSEP HUGUET I BIOSCA
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa
(08.156.192)
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ORDRE
IUE/322/2008, de 10 de juny, per la qual es revoca l’adscripció de l’Escola Universitària d’Infermeria Santa Madrona de la Universitat de Barcelona.
En virtut del Decret 207/1994, de 26 de juliol, l’Escola Universitària d’Infermeria
Santa Madrona, de la qual és titular la Fundació Privada La Caixa, es va adscriure
a la Universitat de Barcelona per impartir la diplomatura en infermeria.
A instàncies del titular de l’Escola Universitària d’Infermeria Santa Madrona,
la Universitat de Barcelona ha sol·licitat al Departament d’Innovació, Universitats
i Empresa la desadscripció del centre, per cessament de les seves activitats acadèmiques.
En conseqüència, de conformitat amb aquesta sol·licitud, d’acord amb el que estableixen la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya; la Llei orgànica
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modiicada per la Llei orgànica 4/2007,
de 12 d’abril; el Reial decret 557/1991, de 12 d’abril, sobre creació i reconeixement
d’universitats i centres universitaris; el Decret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual
es regula la programació universitària de Catalunya, i els procediments de creació
o reconeixement i de reordenació de centres docents universitaris i d’implantació
d’ensenyaments, i el Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim
d’adscripció a universitats públiques de centres docents d’ensenyament superior,
amb l’acord del Consell Social, amb l’informe favorable previ del Consell de Govern
de la Universitat de Barcelona,
ORDENO:
Article 1
Es revoca l’adscripció de l’Escola Universitària d’Infermeria Santa Madrona de
la Universitat de Barcelona, per cessament de les seves activitats acadèmiques.
Article 2
El procés de desadscripció de l’Escola Universitària d’Infermeria Santa Madrona
i el cessament dels estudis de diplomatura en infermeria es produiran de manera
gradual, d’acord amb el calendari previst a la memòria presentada per la Universitat
de Barcelona, de manera que es garanteixin els drets i els interessos dels estudiants
matriculats, especialment el dret a inalitzar els seus estudis al centre al qual els
van iniciar, d’acord amb un rendiment acadèmic ordinari.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació al DOGC.
Barcelona, 10 de juny de 2008
JOSEP HUGUET I BIOSCA
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa
(08.156.191)
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