CONVENI DE COL·LABORACIÓ ACADÈMICA QUE REGEIX L’ADSCRIPCIÓ DEL
CENTRE ELISAVA ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY A LA UNIVERSITAT
POMPEU FABRA
A Barcelona, 20 de desembre del 2010
REUNITS:
D’una banda, l’Excm. i Mgfc. rector de la Universitat Pompeu Fabra, Sr. Josep Joan
Moreso i Mateos, en nom i representació de la Universitat Pompeu Fabra en virtut de
les competències que li atorga l’article 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra
aprovats per Decret 209/2003, de 9 de setembre i modificats per Acord
GOV/203/2010, de 9 de novembre.
I de l’altra, el Sr. Aleix Carrió Millà, President de la Fundació Privada Elisava Escola
Universitària, que actua conforme les competències que li confereixen els Estatuts
d’aquesta Fundació, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de
Catalunya amb el núm. 1.841, les facultats del qual resulten de l’escriptura
d’apoderament núm. 2.857, atorgada davant el notari de Barcelona Sr. Xavier Roca
Ferrer, el dia 21 de juliol de 2010, amb NIF G-63210215, i domiciliada a Barcelona, La
Rambla, 30-32.
MANIFESTEN:
Que la Universitat Pompeu Fabra (en endavant UPF o universitat) és una universitat
pública que presta el servei públic de l’ensenyament superior mitjançant l’estudi, la
recerca i la docència, que desenvolupa estudis dels diversos àmbits del saber.
Que la Fundació Privada Elisava Escola Universitària (en endavant, la Fundació o el
titular del centre) és titular del centre ELISAVA Escola Superior de Disseny (en
endavant, l’ Escola o centre adscrit).
Que des de l’any 1995 Elisava Escola Superior de Disseny (inicialment sota la
denominació Escola de Disseny Elisava, en aquell moment propietat de la Institució
Cultural del CIC, Fundació privada), és un centre d’ensenyament superior adscrit a la
UPF (Decret 218/1995, de 25 de juliol (DOGC núm. 2085, de 7.08.1995).
Que el règim de col·laboració acadèmica entre el centre docent i la UPF es regeix pel
conveni signat en data 24 de gener de 1995 i els seus annexes, de data 7 de març de
1997, que modifica parcialment el conveni, i de data 27 de juliol de 1998, en els qual
es va subrogar la Fundació Privada Elisava Escola Universitària amb motiu del canvi
de titularitat del centre, i el tercer i quart annexos signats en data 21 de gener del 2008
i 30 de gener del 2009, respectivament, signats entre la UPF i la Fundació una vegada
autoritzat el canvi de titular pel Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació mitjançant l’Ordre UNI/5/2005, de 19 de gener (DOGC Núm. 4309 de
26.01.2005).
Que ateses aquestes circumstàncies i la voluntat d’adaptar el conveni esmentat al
previst a l’article 11 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats,
modificada per la Llei 4/2007, de 12 d’abril, l’article105 de la Llei 1/2003, de 19 de
febrer, d’Universitats de Catalunya, els Estatuts de la UPF i la normativa que regula els
centres adscrits a la UPF,
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Ambdues institucions entenen necessària la signatura d’un nou conveni de
col·laboració acadèmica que substitueixi l’actual i els seus annexes,
És per això, que d’acord amb el previst en la legislació vigent signen el següent
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ACADÈMICA
Primer.- Règim jurídic de l’adscripció
El present conveni de col·laboració acadèmica regeix l’adscripció del centre Elisava
Escola Superior de Disseny com a centre d’ensenyament superior adscrit a la
Universitat. Com a centre adscrit, l’Escola es regeix per allò que disposen per aquests
centres la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la
Llei 4/2007, de 12 d’abril, l’article105 de la Llei 1/ 2003, de 19 de febrer, d’Universitats
de Catalunya, les normes dictades en desenvolupament d’aquestes lleis en l’àmbit de
les seves respectives competències, els Estatuts de la UPF i la normativa que regula
els centres adscrits a la UPF, el present conveni d’adscripció i les seves pròpies
normes d’organització i funcionament.
En aquest sentit li són d’aplicació el Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació
del règim d’adscripció a universitats públiques de centres docents d’ensenyament
superior i l’acord de la Junta de Govern de 4 de febrer de 1998, pel qual s’aprova la
normativa per a l’adscripció de centres docents d’ensenyament superior a la UPF o les
normes que els substitueixin.
L’Escola podrà impartir graus i màsters universitaris d’acord amb el procediment
previst a la legislació vigent sobre programació universitària, en règim d’adscripció a la
UPF, subscrivint-se en cada ocasió un annex al present conveni de col·laboració
acadèmica.
Segon. De l'organització de l’Escola
1. El funcionament de l’Escola queda reflectit en el reglament del centre, que serà
aprovat per l'òrgan de govern de l’Escola i ratificat pel seu titular, amb la autorització
prèvia de la UPF. En el reglament es preveu la composició de l’òrgan de govern
col·legiat del centre i s'hi indicaran les funcions del director del centre i dels òrgans
acadèmics unipersonals i col·legiats que siguin necessaris per al funcionament del
centre amb indicació de la participació que hi tindran els estudiants.
2. El director de l’Escola ha de tenir la mateixa titulació que els directors de centres
universitaris públics homòlegs, i serà nomenat pel rector o rectora a proposta del titular
del centre. Correspon al director la gestió ordinària en el govern i administració del
centre.
3. En qualsevol cas, hi haurà un professor o professora responsable de l'ensenyament,
amb les funcions atribuïdes als degans o directors de centres universitaris homòlegs.
4. L’òrgan de govern del centre tindrà, com a mínim, les funcions que li atribueix la
normativa vigent:
a) L’aprovació de la proposta de pressupost del centre, que serà elevat al titular del
centre per a la seva aprovació.
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b) L’aprovació de les propostes de designació del professorat.
c) La proposta, al titular del centre, del nomenament dels càrrecs directius del centre,
llevat el càrrec de director.
d) Totes aquelles funcions que no hagin estat atribuïdes als altres òrgans en el
reglament de l’Escola.
L’òrgan de govern col·legiat del centre tindrà un mínim de 6 i un màxim de 12
membres i la UPF hi tindrà fins a tres representants, sent dos el nombre mínim.
D’aquests, un serà el coordinador de centres adscrits de la UPF i l’altre el delegat de la
UPF a l’Escola.
Tercer.- Dels plans d'estudis
1. L’Escola imparteix en règim d’adscripció els ensenyaments següents d’acord amb
l’ordenació acadèmica aprovada per la UPF i la Programació universitària de
Catalunya:
- Títols oficials amb validesa a tot el territori nacional:
-

Grau en Enginyeria en Disseny Industrial
Grau en Enginyeria d’Edificació.
Grau en Disseny
Màster universitari en Disseny i Comunicació

Així mateix, imparteix, fins a la seva extinció els plans d’estudi següents:
-

Arquitectura tècnica (Decret 62/1998, de 3 de març, DOGC núm. 2595 de
10.03.98)
Enginyeria tècnica en Disseny Industrial (Decret 313/1998, d’1 de desembre,
DOGC núm. 2784, d’11.12.1998).

- Titulacions no oficials:
-

Graduat Superior en Disseny, titulació pròpia de la Universitat Pompeu Fabra
(Decret 218/1995, de 25 de juliol (DOGC núm. 2085, de 7.08.1995), que entra
en extinció des de la data d'inici del Grau en Disseny.

La verificació dels plans d’estudis de grau i de màster universitari i les seves
modificacions es realitza conforme el previst a la legislació universitària, per mitjà de la
Universitat Pompeu Fabra.
2. En el cas que l’Escola proposi impartir títols propis, la memòria i tots els documents
corresponents requeriran l'aprovació dels òrgans competents de la UPF.
3. La realització per part de l’Escola d’estudis de formació al llarg de tota la vida
relacionats amb les titulacions que imparteix l’Escola, requerirà l'autorització prèvia de
la UPF. Aquestes activitats, en el cas que l’Escola demani que tinguin la consideració
de titulacions pròpies de la UPF, seran autoritzades d'acord amb el procediment
previst a la UPF per als estudis propis. Tant si són titulacions pròpies de la UPF com si
no ho són, aquestes activitats es podran desenvolupar directament pel centre adscrit
o.mitjançant la Fundació Institut d'Educació Contínua.

3

Quart.- Dels estudiants
1. L'accés i admissió dels estudiants a l’Escola, el règim de permanència, l'avaluació i
altres normes acadèmiques s'ajustaran a la normativa de la UPF o a la que aquesta li
autoritzi.
2. Els drets i els deures dels estudiants de l’Escola s’ajustaran, en el contingut i
sempre en relació al centre, als que es defineixen en el títol 5 dels Estatuts de la UPF.
3. L’Escola destinarà un percentatge mínim del dos per cent en concepte de matrícula
a beques o a ajuts de matrícula per als estudiants.
4. Els alumnes de l’Escola podran presentar les seves queixes i observacions davant
el Síndic o Síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra quan estiguin
relacionades amb els seus drets i deures i es derivin directament de l’aplicació de les
normes acadèmiques de l’Escola autoritzades per la UPF. Per a la resta de casos el
Síndic o Síndica podrà actuar de mediador entre l’alumne i l’Escola, sempre que
l’Escola hi estigui d’acord.
Cinquè.- De la gestió acadèmica
1. L’Escola gestionarà administrativament els expedients dels estudiants. Finalitzat el
període d’exàmens, es dipositarà a la UPF una còpia de les actes d’avaluació dels
alumnes, en el suport que determini la UPF. Aquestes actes seran subscrites pel
director del centre i el professor o professora de l’assignatura corresponent.
2. La tramitació administrativa per a l’obtenció de la titulació acadèmica dels alumnes
es gestionarà des de l’Escola i es trametrà a la UPF acompanyada dels certificats
acadèmics oficials - subscrits pel director i el responsable de la custòdia dels
documents administratius del centre -, i les còpies dels expedients acadèmics de cada
alumne. La UPF conservarà aquesta documentació als efectes de l’expedició del títol.
Sisè.- Requisits de plantilla i règim del professorat
1. La plantilla de professorat de l’Escola haurà de respectar els percentatges mínims
previstos per la normativa vigent en la progressió establerta en la memòria
d'adscripció, en els termes de l’article 72.2 de la LOU i normes de desenvolupament, i
es garanteix el compliment dels acords del Consell Interuniversitari de Catalunya que
condicionen l’adscripció a aquest assoliment. La UPF podrà demanar un increment
d'aquests mínims per tal de garantir el desenvolupament correcte de l'activitat docent.
2. El professorat de l’Escola haurà de posseir la titulació que exigeixen per als centres
universitaris públics homòlegs per la normativa vigent, i haurà de tenir la venia docendi
del rector o rectora o del vicerector o vicerectora en qui aquest delegui.
3. El règim de retribucions i de dedicació del professorat de l’Escola es regirà pel
conveni col·lectiu que li sigui aplicable i, en el seu defecte, pel que acordi el seu titular.
Setè.- De la selecció i la contractació del professorat
1. La selecció del professorat de l’Escola es farà per mitjà d'una convocatòria pública
del seu titular. La resolució del procés selectiu correspondrà a una comissió
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avaluadora en què la UPF participarà amb la designació d’un mínim d'una tercera part
dels membres.
2. La contractació del professorat del centre correspondrà al seu titular, el qual
sol·licitarà, amb caràcter previ a la formalització dels contractes, la venia docendi de la
Universitat.
3. La contractació es farà amb antelació suficient a l'inici del curs acadèmic i només
per causes extraordinàries es podran contractar nous professors durant el curs, cosa
que caldrà fer sempre segons el procediment establert.
Vuitè.- De la venia docendi
1. Una vegada finalitzat el procés de selecció de professorat, l’Escola enviarà a la UPF
la documentació següent:
-

proposta d'assignació de places de la Comissió Avaluadora
dades personals identificatives de cada professor o professora proposat
nom de les assignatures que impartirà cada professor o professora
currículum vitae de cada professor o professora
còpia de la titulació acadèmica de cada professor o professora

2. El rector o rectora, o vicerector o vicerectora en qui aquest delegui, procedirà a
concedir o a denegar la venia docendi a la vista de l'avaluació realitzada per la
Comissió Avaluadora i de la idoneïtat de les dades que consten en l'expedient de
cadascun dels candidats proposats per a les assignatures a impartir.
3. La venia docendi tindrà validesa per un curs acadèmic i per a les assignatures per a
les quals s'hagi acordat. La renovació per a cada curs acadèmic serà sol·licitada pel
director de l’Escola de manera raonada i es condicionarà als informes que emetin el
delegat o delegada de la UPF en l’Escola i el coordinador o coordinadora dels centres
docents adscrits de la UPF, d'acord amb el procediment d'avaluació del professorat
dels centres docents adscrits.
Novè.- De les relacions econòmiques
1. El titular de l’Escola satisfarà a la UPF el percentatge dels preus de matrícula fixat
per la normativa vigent.
2. En el cas de titulacions no oficials la UPF determinarà per a cada cas el percentatge
a aplicar sobre el preu de matrícula.
3. Aquest cànon no inclou la gestió de determinades activitats per part de la UPF
(assessorament especialitzat, tramitació de projectes de recerca, imatge, programes
d'intercanvi o mobilitat a l'estranger, programes o materials docents i similars) ni la
utilització de serveis de suport a la docència i a la recerca de la UPF (Biblioteca,
Informàtica) i d’altres àmbits (esport, cultura), que la UPF podrà facturar al titular del
centre en aplicació dels acords econòmics que es puguin establir entre la UPF i
aquest.
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Desè. De l'avaluació del centre
1. L’Escola presentarà anualment a la UPF una memòria d'activitats, sobre la qual el
delegat o delegada de la UPF al centre emetrà un informe, i que serà tramesa al
departament competent en matèria universitària, d'acord amb allò que s'estableix en
l'article 8è., apartat 3r., del Decret 390/1996, de 2 de desembre.
2. La UPF avaluarà periòdicament l'activitat de l’Escola, si escau, amb fórmules
d'avaluació externa. El centre també participarà en els processos d’avaluació,
acreditació o certificació de les seves activitats que la Universitat porti a terme.
3. La memòria d'activitats anual inclourà:
a) Els resultats de l'avaluació de l'activitat docent del professorat. A aquest efecte, el
centre realitzarà periòdicament enquestes als estudiants, d'acord amb el model
d'enquesta que li facilitarà la UPF.
b) L'activitat de recerca portada a terme i els objectius assolits.
c) El grau d'assoliment dels objectius anuals que la UPF hagi pogut establir per al
centre en matèria docent o de recerca en desenvolupament del conveni de
col·laboració.
d) Una anàlisi sobre el rendiment acadèmic.
e) Una anàlisi sobre el funcionament del centre i sobre els resultats econòmics
assolits.
Onzè.- Del delegat o delegada de la UPF al centre
La Universitat designarà un delegat o delegada de la UPF a l’Escola amb la finalitat de
supervisar la docència impartida pel centre i garantir la qualitat dels ensenyaments que
s'imparteixen que desenvoluparà les funcions previstes a l’article 19 de l’Acord de la
Junta de Govern de 4 de febrer del 1998 i a la legislació vigent.
Dotzè.- De la imatge corporativa
El centre farà constar en la seva documentació la seva condició de centre docent
adscrit a la UPF.
A aquest efecte, sotmetrà a l'aprovació de la Universitat la utilització del nom o de la
imatge corporativa de la UPF. La utilització del nom o de la imatge de la UPF per part
del professorat de l’Escola també se subjectarà als criteris que estableixi la UPF.
Tretzè.- De la col·laboració del centre amb tercers
L'establiment d'acords de l’Escola amb terceres entitats de caràcter docent o de
recerca relacionats amb els àmbits objecte d’adscripció requerirà l'autorització de la
UPF.
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Catorzè.- De la durada del conveni de col·laboració acadèmica
El període de vigència d’aquest conveni és de sis anys a comptar des de la seva
signatura, renovable pels mateixos períodes de temps, per reconducció tàcita, si no es
denuncia amb una antelació mínima d’un curs acadèmic.
Seran causa de denúncia del conveni que comportarà la seva revocació els supòsits
previstos per a la desadscripció de centres en la normativa vigent així com
l’incompliment d’aquest conveni. El conveni es mantindrà vigent fins la signatura d’un
nou conveni o fins la finalització de les activitats del centre, en els termes previstos a la
legislació per als casos de finalització d’estudis en els centres adscrits.
Quinzena.- Aquest conveni substitueix en tot el conveni signat entre les parts en data
24 de gener de 1995, i els seus annexos I, II, III i IV signats en data 7 de març de
1997, 27 de juliol de 1998, 21 de gener del 2008 i 30 de gener del 2009,
respectivament.
I en prova de conformitat, signen el present document, en dos exemplars, en el lloc i la
data assenyalats a l’encapçalament.

Rector
Universitat Pompeu Fabra

President
Fundació Privada Elisava Escola
Universitària

Josep Joan Moreso i Mateos

Aleix Carrió Millà
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