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Proposta de creació del Campus del Baix Llobregat
Antecedents
L’acord 18/2003 del Consell de Govern provisional de la Universitat Politècnica
de Catalunya,
de 30 de gener de 2003, aprova el document Línies
Estratègiques de Govern i Pla d’actuació 2003-2006, l’objectiu 8.1 del qual
manifesta la voluntat de:
Configurar els campus territorials amb l’objectiu de contribuir al
desenvolupament socioeconòmic i comarcal,
Aquest objectiu es concreta en:
Definir i implantar una estructura acadèmica i organitzativa per a cada
campus.
L’article 13 dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, permet la
possibilitat
d’organitzar campus, concebuts com espais presencials o virtuals
d’integració de diverses unitats o parts d’unitats.
A l’’article 34 s’indica que
la Universitat (...), per millorar la coordinació i l’aprofitament dels seus
recursos i la relació amb l’entorn social i econòmic, pot organitzar
campus territorials o temàtics que integrin diverses unitats o parts
definides d’unitats.
En aplicació de l’acord del Consell de Govern provisional i dels articles 13 i 34
dels Estatuts, es posa en marxa el debat per a la proposta d’un projecte
acadèmic i d’organització de Campus del Baix Llobregat, amb la cronologia i
actuacions que s’indiquen a continuació:
-

Juliol de 2004: Es posa en marxa el treball de la comissió1 ad hoc per al
desenvolupament del reglament del campus de Baix Llobregat.

-

1

-

Formen part de la ponència:
el delegat del rector al campus
el vicerector de Promoció i Integració Territorial
el comissionat per al trasllat i la integració de l’E.U. d’Enginyeria Tècnica Agrícola de
Barcelona-ESAB
el director de l’Escola Politècnica Superior de Castelldefels (EPSC)
el director de l’E.U. d’Enginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona-ESAB
el vicepresident primer del Consorci de l’Escola Industrial de Barcelona (CEIB)
el gerent de la Societat Gestora Parc Mediterrani de la Tecnologia (PMT) director
general de PMT, S.L.
L’adjunt a gerència del Campus Nord
La cap de Serveis de Gestió i Suport de l’EPSC

-

Setembre de 2004: Finalitza el treball de la comissió, amb l’elaboració del
Document de treball per al desenvolupament del reglament del Campus del
Baix Llobregat (annex 1). El text de la comissió es presenta, en dos actes
públics als membres de la comunitat universitària de l’EPSC i de l’EUETABESAB.

-

30 de Setembre de 2004: Es presenta al Consell de Govern, el document
de treball i s’aprova la creació de la Comissió per a l’elaboració de la
proposta de reglament de campus del Baix Llobregat (acord 142/2004).
Comissió de la que, en base a la seva composició, formen part tots els
sectors de la comunitat universitària amb activitat al campus2.

-

Final Febrer/inici Març de 2005: Tenen lloc les eleccions dels membres
electius de la comissió.

-

18 de març de 2005: Es constitueix la comissió que, a partir del document
inicial Document de treball per al desenvolupament del reglament del
Campus del Baix Llobregat i en aplicació del que es preveu a l’article 35
dels Estatuts, elabora el text Bases per a la creació del Campus del Baix
Llobregat de la Universitat Politècnica de Catalunya (annex 2). (Document
de Bases, en endavant).

-

6 d’abril de 2005: La comissió aprova el text definitiu del document que es
lliura al Consell de Direcció per al seu tràmit.
En el text s’inclouen els objectius, la proposta inicial d’estructura de govern i
el procediment per a la creació del Campus del Baix Llobregat, així com les
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La comissió està formada per :
a) El delegat del rector, que convoca i presideix la comissió
b) El comissionat per al trasllat i la integració de l’EUETAB-ESAB
c) El director de l’Escola Politècnica Superior de Catelldefels
d) El director de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona
e) En representació dels departaments vinculats al campus: sis representants en total,
elegits pel conjunt dels directors d’aquests departaments
f) Dos representants de l’equip de direcció de l’EPSC
g) Dos representants de l’equip de direcció de l’EUETAB-ESAB
h) La cap de Serveis de Gestió i Suport de l’EPSC
i) Dos representants del personal docent i investigador, elegits d’entre i pel PDI adscrit a
l’EPSC
j) Dos representants del personal docent i investigador, elegits d’entre i pel PDI adscrit a
l’EUETAB-ESAB
k) Un representant del personal d’administració i serveis, elegit d’entre i pel PAS adscrit a
l’EPSC i el PAS de les unitats vinculades, amb lloc de treball al centre.
l) Un representant del personal d’administració i serveis, elegit d’entre i pel PAS adscrit a
l’EUETAB-ESAB i el PAS de les unitats vinculades, amb lloc de treball al centre.
m) Dos representants del estudiants de l’EPSC, elegits d’entre i pels estudiants del centre.
n) Dos representants dels estudiants de l’EUETAB-ESAB, elegits d’entre i pels estudiants
del centre.
o) Un representant de les estudiantes i els estudiants de doctorat, elegits d’entre i per les
estudiantes i els estudiants dels programes de doctorat de les unitats vinculades al
campus i que tinguin com a tutor o tutora un membre del pdi adscrit als centres del
campus.

bases per a la posta en marxa del procés per a l’elaboració del Reglament
de Campus.
En paral·lel:
-

31 de Gener de 2005: El Consell de Govern, per acord 29/2005 aprova el
document base de treball relatiu a la Proposta d’elaboració i d’implantació
del projecte organitzatiu al campus del Baix Llobregat (document base de
treball del projecte organizatiu, en endavant).

Marc legal
- Els articles 13 i 34 dels Estatuts de la Universitat estableixen que aquesta
institució pot organitzar campus.
- L’article 35 del Estatuts d’aquesta Universitat disposa, entre d’altres, que :
La creació, la modificació i la supressió de campus corresponen al Claustre
Universitari, a proposta del Consell de Govern.
Per tant, es proposen els següents:
ACORDS
Primer.- Elevar al Claustre Universitari per a la seva aprovació el que es
preveu als apartats d’aquest acord primer que s’indiquen a continuació:
1.1.- Crear el Campus del Baix Llobregat de la Universitat Politècnica de
Catalunya, amb les unitats implicades, objectius, competències i estructura
inicial de govern que es preveuen als apartats 2 i 3 del document Bases per a
la creació del Campus del Baix Llobregat de la UPC, elaborat per la comissió
creada per l’acord 142/2004 del Consell de Govern.
1.2.- En el termini de dos mesos a partir de l’aprovació d’aquest acord, es
convocaran les eleccions dels membres que siguin electius del Consell
Provisional del Campus del Baix Llobregat, amb la mateixa composició que es
preveu a l’apartat 3.2.1 del document de Bases i constituir el Consell
provisional esmentat dins el mateix termini a partir de l’aprovació d’aquest
acord.
1.3.- Encomanar al rector el nomenament com a president provisional del
Campus del Baix Llobregat a l’actual delegat del rector al campus, en tant no
s’aprovi el seu reglament d’organització i funcionament.
1.4.- Encomanar al Consell Provisional de Campus, que en el termini de tres
mesos a partir de la seva constitució, elabori una proposta de Reglament
d’organització i funcionament del Campus que s’elevarà a aprovació dels

òrgans de govern de la Universitat. Aquest reglament tindrà en compte les
propostes del document de Bases.
1.5.- Encomanar al president o la presidenta provisional del Campus, en el
termini de tres mesos, a partir de l’aprovació del reglament, pel procediment
previst per a l’aprovació de reglaments de la Universitat, que procedeixi a la
convocatòria d’unes noves eleccions dels membres electius del Consell de
Campus, de manera que el nou Consell es constitueixi en el termini que
s’especifiqui en el reglament d’organització i funcionament.
1.6.- Que mentre no estigui aprovat el reglament d’organització i funcionament,
el campus a través dels seus òrgans de govern provisionals, regularà la seva
organització i la relació de les seves competències amb les de les unitats
bàsiques que formen el campus i els seus equips directius, d’acord amb el que
es preveu al document de Bases.
Segon.- Per tal de donar suport a l’activitat acadèmica del Campus, el Consell
de Govern encomana al Consell de Direcció que li presenti, en un termini no
superior a tres mesos, la proposta de creació de la Unitat Transversal de
Gestió que es preveu a l’apartat 4.1 del document de Bases i que, en aplicació
de l’acord 19/2005 del Consell de Govern, es troba en fase de disseny amb la
participació dels agents implicats.

Barcelona, 29 d’abril de 2005.

