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INFORME FAVORABLE DEL REGLAMENT DEL PATRONAT DE L’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ
TÈXTIL I DE COOPERACIÓ INDUSTRIAL DE TERRASSA

FETS I FONAMENTS DE DRET:
1.- Els Estatuts de la UPC aprovats per Acord de GOV/43/2012 de la Generalitat de Catalunya, de
29 de maig disposen:
Disposició addicional 3. Els patronats i consells assessors
Es poden constituir patronats i consells assessors en la Universitat ien les seves unitats
acadèmiques amb la finalitat de col·laborar per la consecució dels seus objectius i perquè
exerceixin millor les seves funcions. Aquests patronats i consells assessors es regeixen per uns
reglaments propis. La creació i la supressió dels patronats i l’aprovació dels seus reglaments
corresponen al Consell Social, amb l’informe previ favorable del Consell de Govern.
En virtut del que precedeix, es formula el següent
ACORD:
ÚNIC.- Informar favorablement el reglament del patronat de l’Institut d'Investigació Tèxtil i de
Cooperació Industrial de Terrassa que s'adjunta com annex.

Barcelona, 30 de març de 2017

REGLAMENT DEL PATRONAT DE L’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ TÈXTIL I
COOPERACIÓ INDUSTRIAL DE TERRASSA (INTEXTER) DE LA UNIVERSITAT
POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC)

Article 1. Objecte
El present reglament té per objecte regular el funcionament del Patronat de
l’INTEXTER, entès com a òrgan de participació de l’entorn social i industrial a la
definició dels criteris i de les prioritats en el plantejament estratègic de l’INTEXTER i es
crea a l'empara de la Disposició addicional 3 dels Estatuts de la Universitat Politècnica
de Catalunya, publicats en el DOGC núm. 6140 de 1 de juny de 2012.
Article 2. Composició
El Patronat es compon d’un màxim de vint membres, que representen els interessos de
l’entorn social, empresarial i universitari de diferents àmbits locals, autonòmics i
estatals, relacionats amb destacades personalitats del sector tèxtil-confecció o àrees afins.
El rector o la rectora de la UPC, el director o la directora i el secretari o secretària de
l’INTEXTER, són membres nats del Patronat. Els membres del Patronat ho són a títol
personal o per representació de la institució a la que pertanyen; el seu
nomenament és per 4 anys renovables, llevat els membres nats que formaran part del
Patronat durant tot el període del mandat del seu càrrec.
Correspon al director o la directora de l’INTEXTER n o m e n a r e l s membres del
Patronat, atès el Consell de l’INTEXTER i el Plenari del Patronat a què fa referència
l’article 4, apartat 1, prèvia consulta amb el president o la presidenta del Patronat i el
rector o la rectora de la UPC.
Article 3. Funcions i Atribucions
Les funcions del Patronat no són delegables. De manera específica cal assenyalar les
funcions següents:
a) Ajudar a integrar l’INTEXTER en el teixit social i industrial i aportar al si de
l’INTEXTER les noves corrents externes i els canvis que el sector empresarial
demana.
b) Promoure la col·laboració entre l’INTEXTER i altres entitats públiques o
privades, amb la finalitat de completar la formació dels estudiants i nous titulats
de la UPC i de facilitar-ne l’accés al món del treball.
c) Esdevenir un mecanisme d’articulació i integració constant en l’àmbit tècnic i
professional.
d) Conèixer i proposar les opinions públiques que manifesti l’INTEXTER com a
institució.
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Article 4. Estructura i funcionament del Patronat
El Patronat s’estructura en els següents òrgans:
a) Òrgans col·legiats
1. Plenari.
2. Comissions.
3. Comitè Executiu.
b) Òrgans unipersonals
1. Presidència i vicepresidència.
2. Secretari.
4.1. Plenari
Són funcions del plenari:
a) Constitució de les comissions temporals que consideri necessàries per al
desenvolupament adequat de les funcions del Patronat i determinar la seva
temàtica.
b) Aprovar la proposta de reglament del patronat i les seves modificacions, perquè
l’aprovin posteriorment els Consell Social, amb l’informe previ favorable del
Consell de Govern.
c) Ser informat sobre les propostes de pressupost anual de l’INTEXTER i
programació plurianual de recerca, formació de postgrau i demés serveis
establerts en el seu Pla Estratègic.
El plenari està integrat per tots els membres del Patronat i està presidit pel seu
president o presidenta, o en cas d’absència, pel vicepresident o la vicepresidenta.
El plenari s’ha de reunir com a mínim un cop l’any i sempre que ho decideixi el president
o la presidenta o ho demani un nombre de membres no inferior al 30%. La sol·licitud
s’ha de fer per escrit i ha d’incloure la signatura de les persones interessades i els
assumptes que han de ser objecte de la convocatòria.
Perquè el plenari del Patronat pugui prendre acords vinculants ha d’assistir a la reunió,
en primera convocatòria, el president o la presidenta o, en la seva absència, el
vicepresident o la vicepresidenta, i el secretari o la secretària del Patronat, i un nombre
de membres no inferior als dos terços. En segona convocatòria és suficient la presència
de la majoria simple dels membres del Patronat inclosos el president i el secretari o
persones que els substitueixen. Entre la primera i segona convocatòria ha de transcórrer
mitja hora.
El secretari o la secretària, per ordre del president o la presidenta, efectuarà la
convocatòria de les reunions, mitjançant els sistemes de comunicació habituals,
incloent els actuals electrònics, amb set dies naturals d’anticipació a la data de la
reunió, que haurà estat fixada prèviament a la reunió anterior, la qual haurà d’incloure
els temes que s’hi hauran de tractar, així com l’hora de la primera i la segona
convocatòries. Així mateix, la convocatòria ha d’incloure la documentació adient o s’hi
ha de fer constar que es pot consultar a la Secretaria, o bé especificar el lloc o l’adreça
on es pot accedir als documents que corresponen a l’ordre del diaEl secretari o la secretària constatarà la recepció de la documentació anterior per part
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dels membres del Patronat.
Els acords s’han de prendre per majoria de vots dels membres que assisteixen a la reunió.
En cas d’empat, el vot del president o la presidenta és diriment. La votació serà pública.
Quan es tracti de qüestions que afectin directament a persones, la votació haurà de
ser secreta.
De cada reunió s’ha d’aixecar una acta que ha de contenir els acords adoptats, indicant
els vots particulars que pugui haver-hi. El president o la presidenta i el secretari o la
secretària signaran l’acta, un cop aprovada a la reunió següent del plenari, sense prejudici
de l’execució dels acords presos, tal com s’especifica en el paràgraf que segueix. Els
acords seran públics.
Els acords presos pel plenari del Patronat dintre del seu àmbit de competències són
executius a partir del moment que s’aproven, sense prejudici de les accions que puguin
emprendre les persones que no hi estiguin conformes.
4.2. Comissions
El Patronat pot constituir les comissions temporals que consideri necessàries per al
desenvolupament adequat de les seves funcions. Presideixen les comissions el
president o la presidenta del Patronat o el vocal o la vocal en qui delegui. El secretari o la
secretària, per ordre del president o la presidenta, efectuarà la convocatòria de les
reunions, seguint la mateixa normativa que l’aplicada al plenari.
Les comissions tenen les funcions que li atribueixi el plenari, tenen caràcter consultiu i
s’ocupen de l’estudi dels temes sotmesos al plenari, el qual ha de ratificar els acords
que prenguin perquè puguin tenir validesa. Els acords s’han de prendre seguint la
mateixa normativa que l’aplicada al plenari.
Les comissions, mitjançant el seu president o la seva presidenta, poden convocar a les
seves reunions, els experts i persones externes al Patronat que considerin oportunes,
que per les seves activitats, coneixements i experiència poden contribuir a millorar les
funcions que tinguin encomanades. Els experts i persones externes convocades pel
president o la presidenta de les comissions assistiran amb “veu però sense vot”.
4.3. Comitè Executiu
Com a suport a la Presidència i a la Secretaria del Patronat de l’INTEXTER, s’estableix
un Comitè Executiu integrat pel director o la directora de l’INTEXTER o persona de
l’equip directiu en qui delegui, el secretari o la secretària del Patronat, i quatre vocals
elegits entre els membres del Patronat.
Les funcions del Comitè Executiu, són les d’executar juntament amb el president o la
presidenta els acords del plenari, donar suport als treballs de les comissions des del
punt de vista tècnic i administratiu, i preparar les informacions necessàries per a tots els
membres, de cara a les següents reunions del plenari del Patronat.
Així mateix, serveix de nexe entre el plenari del Patronat i els òrgans de govern de
l’INTEXTER, per transmetre a aquests darrers les propostes i suggeriments del
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Patronat, així com les inquietuds de l’INTEXTER al seu Patronat.
Per aquest motiu, el director o la directora de l’INTEXTER com a membre permanent
del Patronat, pot convidar, amb veu però sense vot, als membres del personal de
l’INTEXTER, així com d’altres experts externs que consideri oportuns, per assistir a les
reunions de les comissions, prèvia consulta amb el president o la presidenta, d’acord
amb el temes a tractar.
4.4. Presidència i Vicepresidència
El president o la presidenta, el vicepresident o la vicepresidenta del Patronat són
escollits entre i pels seus membres per votació per majoria absoluta dels assistents, i
per un període de 4 anys renovables.
Exerceixen, personalment el president o la presidenta, o per delegació el vicepresident
o la vicepresidenta, la màxima representació del Patronat en tots els òrgans i les
institucions en què sigui procedent, tant de dret públic com de dret privat. Poden
executar els actes que calgui en cada cas, dins del camp d’atribucions del mateix
Patronat, al qual han de donar compte de la gestió practicada, que ha d’estar d’acord
amb les directrius i els acords del plenari.
El president o la presidenta, o en la seva absència, el vicepresident o la vicepresidenta
que presideixi, pot convidar a assistir a les reunions del plenari, amb veu però sense
vot, persones externes expertes, d’acord amb la naturalesa dels assumptes que cal
tractar.
4.5. El Secretari
El secretari o la secretària del Patronat és escollit o escollida entre i pels seus membres
per votació per majoria absoluta dels assistents, i per un període de 3 anys renovables.
El secretari o la secretària exerceix les funcions pròpies de la Secretaria d’un òrgan
col·legiat, com aixecar les actes de les reunions del plenari i trametre les convocatòries i
la documentació per a cada reunió, així com donar fe dels acords presos pel plenari. El
secretari o la secretària del Patronat gaudirà del suport de la Secretaria Acadèmica i
Administrativa de l’INTEXTER per cobrir les funcions que té assignades.
Article 5. Pressupost
Dins el pressupost anual de l’INTEXTER s’hi inclourà, sota l’epígraf “Patronat”, la
partida econòmica que l’INTEXTER destini per executar les funcions del Patronat, així
com aquelles altres específiques, que obtingudes a través del propi Patronat, es
destinin a tasques concretes derivades dels acords vinculants del plenari.
Disposició final primera
En tot allò no previst en aquest reglament i en els Estatuts de la Universitat Politècnica
de Catalunya i disposicions que els desenvolupen, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
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administratiu comú de les administracions publiques.
Disposició final segona
El present reglament entra en vigor en el moment en què l’aprovi el Consell Social de la
Universitat Politècnica de Catalunya.
Disposició derogatòria
Queda derogat l’Acord 53/2007 del Consell Social pel qual s’aprova el reglament del
Patronat de l’Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER)
de la Universitat Politècnica de Catalunya.
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