Canvi de domicili de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est

Acord núm. 3/2017 del Consell de Govern pel qual s’aprova el canvi de
domicili de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est
Pendent informe favorable del Consell Social

Secretaria General
Barcelona, 16/02/2017

Acord del Consell de Govern relatiu al canvi de domicili de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona
Est (EEBE).
Antecedents i fonaments de dret
I. Per Ordre EMC/134/2016, de 26 de maig (DOGC núm. 7133, de 2.6.2016), es va aprovar la
creació de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), amb seu al Campus Diagonal-Besòs,
edifici A, a l’avinguda d’Eduard Maristany, 6-12, 08930 Sant Adrià del Besòs.
Un cop obtinguda una adreça oficial al municipi de Barcelona, per raons estratègiques i
sobretot per evitar confusions entre l’emplaçament i el nom del centre, s’ha considerat
convenient modificar la seu de l’EEBE, que passarà a l’adreça de la ciutat de Barcelona
(avinguda d’Eduard Maristany, 16, 08019 Barcelona), sense perdre, però, l’adreça del municipi
de Sant Adrià del Besós, que es manté pels edificis de recerca del Campus Diagonal-Besòs.

II. L’article 8.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, estableix que la
creació, modificació i supressió dels centres universitaris requeriran l’aprovació de la
Comunitat Autònoma que correspongui, a proposta del Consell de Govern de la Universitat i
amb informe previ favorable del Consell Social.
D’altra banda, l’article 109.1 de la LUC estableix que el departament competent de la
Generalitat ha d’autoritzar el canvi d’emplaçament dels centres docents propis de les
universitats públiques.

D’acord amb les consideracions anteriors, el Consell de Govern

ACORDA
Primer.- Aprovar el canvi de seu de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), que passarà a
ser: Campus Diagonal-Besòs, edifici A, a l’avinguda d’Eduard Maristany, 16, 08019 Barcelona.
Segon.- L’eficàcia d’aquest acord estarà condicionada a l’informe favorable del Consell Social
Tercer.- Autoritzar el rector de la UPC perquè, en nom i representació de la UPC dugui a terme
les actuacions que siguin necessàries per a la formalització de l’acord anterior.

