Acord de dissolució del
Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB)

Acord núm. 104/2016 del Consell de Govern pel qual s’aprova la dissolució del
Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB).


Document pendent d’aprovació, si escau, pel Ple del Consell Social.

Gerència
Barcelona, 19 de juliol de 2016

ACORD DEL CONSELL DE GOVERN PER A LA DISSOLUCIÓ DEL
“CONSORCI ESCOLA INDUSTRIAL DE BARCELONA (CEIB)”

ANTECEDENTS
1. El Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB), integrat per la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya, es va
constituir per Resolució de 9 de juliol de 1998, que feia públic l’Acord de Govern de 8
de juliol, pel qual s’aprovava la creació del Consorci i dels seus Estatuts (DOGC 2683,
de 17 de Juliol).
2. L’article 2 dels seus estatuts estableix que “la finalitat general del Consorci serà el
sosteniment i la gestió de centres docents d'ensenyament superior universitari de
titularitat pròpia o de les entitats consorciades, d'acord amb la normativa vigent, i la
seva integració, si s'escau, al sistema universitari públic de Catalunya”, i que
“inicialment assumirà la titularitat i gestió de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica
Industrial de Barcelona (EUETIB)...”
3. En sessió de 23 de juliol de 2015, el Consell de Govern de la Universitat Politècnica
de Catalunya (amb informe previ favorable del Consell Social) va aprovar la creació
de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) i la desadscripció de l’Escola
Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) de la UPC per a
la seva integració a la universitat, amb data d’efectes 1 de juny de 2016, pendent en
aquests moments únicament l’aprovació de l’Ordre de creació de l’Escola i de
desadscripció de l’EUETIB, per part de la Generalitat de Catalunya.
4. Amb la integració de l’EUETIB a la Universitat Politècnica de Catalunya, finalitzava
l’objectiu fonamental de la participació de la UPC en aquest Consorci. Per aquest
motiu, el passat 26 de maig el Consell de Govern va proposar la separació de la
Universitat Politècnica de Catalunya del “Consorci Escola Industrial de Barcelona
(CEIB)”, proposta que va ser aprovada a la sessió del Consell Social del 13 de juny
proppassat, i traslladada als òrgans de govern del CEIB.
5. La Ley 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres
mesures de reforma administrativa, estableix que l’exercici del dret de separació
produeix la dissolució del consorci, llevat que els altres membres consorciats
decidissin, en determinades condicions, la seva continuïtat, opció que no s’ha donat.

FONAMENTS DE DRET
Els articles 13 i 14 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector
público y otras medidas de reforma administrativa, regulen, respectivament, els efectes de
l’exercici del dret de separació d’un Consorci, i les condicions per a la seva liquidació.
L’article 46 dels Estatuts de la UPC, aprovats per Acord de Govern 43/2012, de 29 de
maig, preveu que l’aprovació, la modificació i l’extinció de la participació de la UPC en les
entitats participades requereix, l’aprovació, a proposta del rector, del Consell de Govern i
del Consell Social.
En virtut del que precedeix, el rector de la UPC formula els següents

ACORDS
Primer.- Acordar la dissolució del “Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB)”.
Segon.- Elevar aquesta proposta al Consell Social, per a la seva aprovació definitiva.
Tercer.- Autoritzar el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya perquè, en
nom i representació de la Universitat, realitzi davant de qualsevol autoritat, organisme
o entitat, ja sigui públic o privat, qualsevol acte que sigui necessari per a la
formalització dels anteriors acords i els compromisos que se’n derivin.

