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CONTRACTE PROGRAMA 2015-2022 ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA
D’UNIVERSITATS I RECERCA DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA I
CONEIXEMENT I LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA PER A LA
IMPLANTACIÓ I FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA D’ENGINYERIA DE
BARCELONA EST (EEBE)
Barcelona,

de

de 2015

REUNITS
D’una part, el senyor Lluís Jofre, secretari d’Universitats i Recerca del
Departament d’Economia i Coneixement, nomenat per Resolució
EC0/2480/2015, de 3 de novembre, en exercici de la delegació conferida per
l’Ordre ECO/224/2011, de 2 de setembre.
D’una altra part, el senyor Enric Fossas Colet, rector Magnífic de la Universitat
Politècnica de Catalunya, en representació d'aquesta, en virtut d'allò que
disposen l'art. 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’universitats;
l'article 67 dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, aprovats per
l’Acord GOV/43/2012, de 29 de maig (DOGC núm. 6140, d’1 de juny de 2012) i
de conformitat amb el nomenament per Decret 257/2013, de 26 de novembre
(DOGC núm. 6512 de 29 de novembre de 2013).

ACORDEN
Donar la conformitat a aquest Contracte programa, acceptar els compromisos
que s’hi estableixen, impulsar les accions necessàries de les respectives
institucions per a l’establiment i funcionament de Escola d’Enginyeria de
Barcelona Est (EEBE), i establir els mecanismes de gestió i avaluació del
present Contracte programa i l’execució de les corresponents clàusules de
finançament d’aquest, que ambdues parts convenen i accepten.
Per la Secretaria
Recerca

Lluís Jofre Roca

d’Universitats

i Per la Universitat
Catalunya

Politècnica

de

Enric Fossas Colet
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Introducció
L’objecte d’aquest contracte programa és l’establiment d’un acord entre el
govern de la Generalitat a traves de la Secretaria UR i la UPC per al
finançament d’un nou centre acadèmic de la UPC, l’Escola d’Enginyeria de
Barcelona Est per acollir i potenciar les activitats acadèmiques del CEIBEUETIB i d’una part de les activitats de l’actual ETSEIB-UPC d’acord a un
model de projecte acadèmic específic acordat entre la SUR i la UPC.

1.- Antecedents
Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB)- l’Escola Universitària
d‘Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB)
Els orígens de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de
Barcelona (EUETIB), remunten a principis del segle XX quan la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament de la ciutat, l’Escola d’Enginyers Industrials, Foment
del Treball i altres corporacions locals van promoure a Barcelona la
creació del Centre General d’Ensenyaments Tècnics amb la denominació
d’Escola Industrial i el propòsit de completar els ensenyaments industrials de
manera que es puguin verificar els estudis, des dels més elementals fins als
necessaris per a obtenir el títol d’enginyer.
Al llarg de la seva història, l’Escola Industrial original ha anat canviant la seva
denominació i organització per tal d’adequar-se al marc normatiu de cada
moment. Per altra banda, amb l'aplicació del Decret 2293/73 del 17 d'agost, es
va sol•licitar l'adscripció a la Universitat Politècnica de Barcelona el 1976,
convertint-se en l’actual Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de
Barcelona (EUETIB).
Al setembre de 1996, el Ple de la Diputació de Barcelona va declarar
l'ensenyament universitari com un servei impropi de la Corporació, el que va
motivar un període de negociacions entre la Generalitat de Catalunya, la
Diputació de Barcelona i la UPC. Les negociacions van donar resultats a finals
de juliol de 1997, quan les tres institucions van signar un protocol d'acord amb
la finalitat d'iniciar el procés per a la integració de l'EUETIB al sistema
universitari públic de Catalunya, comprometent-se a constituir un Consorci que
assumís la titularitat i la gestió de l'EUETIB.
Així, el Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB), creat el 9 de juliol de
1998, es constituí amb la finalitat de gestionar centres docents d’ensenyament
universitari i la seva integració al sistema universitari públic de Catalunya. En el
moment de la seva constitució, el CEIB va rebre la titularitat de l’EUETIB, i un
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any després la de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB) que
s’integrà a la UPC l’1 d’agost de 2008 en els espais del nou Campus de
Castelldefels.
La integració de l’EUETIB a l’estructura de la UPC permetrà establir un
projecte acadèmic de qua lit at en l’àmbit de l’enginyeria capaç d’actuar de
motor del nostre país en col·laboració amb el teixit empresarial, industrial i
socioeconòmic.
La nova escola es configura a partir de la integració de la EUETIB i també a
partir dels estudis dels àmbits d’Enginyeria Química i de l’Enginyeria de
Materials que fins el present han estat impartits per l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) de la UPC.
La posada en marxa de les activitats acadèmiques i de recerca i
transferència dels àmbits de la Enginyeria Química i de l’Enginyeria de
Materials al Campus Diagonal - Besòs, conjuntament amb el trasllat de
l’EUETIB, permetrà aglutinar en un únic espai l’activitat de docència, recerca,
innovació i transferència cap al sector productiu de les tecnologies
associades.
Projecte acadèmic Enginyeria Barcelona Besòs
El 25 de juliol de 2014 es van signar les Bases per a un Acord entre la SUR i la
UPC sobre el model de projecte acadèmic Enginyeria Barcelona Besòs.
Aquest document volia donar resposta a la necessitat de construir aquest nou
projecte acadèmic i, en particular, als dos requeriments següents:
1. La necessitat d’acollir en les millors condicions el personal i les activitats
acadèmiques de formació (de grau, màster, doctorat i formació de
postgrau) i recerca i transferència de l’EUEITB del CEIB i dels àmbits
específics de l’ETSEIB de la Universitat Politècnica de Catalunya que
s’incorporen al projecte acadèmic.
2. La necessitat que aquest projecte conjumini les condicions per a:
a) Establir una unitat acadèmica (integrada) de la UPC als efectes del
punt anterior.
b) Establir, durant un període d’implantació del conjunt de l’oferta
acadèmica (grau, màster, postgrau i doctorat -vuit anys
aproximadament), unes condicions específiques per a la designació
del director/a, la definició del pla d’estudis i la participació de
professorat d’excel•lència
c) Donar cabuda a una oferta d’estudis internacionalitzada.
El projecte Escola d’Enginyeria de Barcelona Est en el marc del Campus
Diagonal - Besòs ha de ser:
4
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a) El més complet i consistent possible en termes de: a) oferta educativa
(Grau, Màster i Postgrau, i Doctorat), recerca i transferència de
coneixement.
b) Adequat als requeriments de la UPC, tot i aprofitant tots els
mecanismes de flexibilització i simplificació de les estructures de
direcció.
c) Eficient en termes econòmics i de gestió.
d) Hereu i potenciador del llegat que recull.

D’acord amb el que estipula el document “Bases per a un acord SUR-UPC
sobre el model de projecte acadèmic Enginyeria-Besòs”, signat el 25 de juliol
de 2014 s’ha procedit a:
1. La creació d’un nou centre de la UPC, “Escola d’Enginyeria de
Barcelona Est” (EEBE) que incorpori l’herència històrica de l’Escola
Industrial de principis del segle XX.
2. L’establiment d’una figura de Director amb l’encàrrec de posar en marxa
el centre, en concret, de definir un model amb unes condicions
específiques que contempli, una estructura organitzativa específica amb
un consell de direcció i un reglament de funcionament, i una estructura
acadèmica, amb uns plans d’estudis i un professorat que creïn les millor
condicions per configurar un centre de referència en termes de qualitat
acadèmica, projecció internacional i capacitat de transferència de
coneixement.
3. La constitució d’una Comissió de seguiment paritària
4. La definició i execució d’un Pla detallat d’incorporació del personal que
formarà part del centre des de les unitats actuals a la nova estructura
així com un pla de reordenació de les ofertes acadèmiques, fent
compatible:
a) La potenciació de les millors pràctiques i actius acadèmics
actualment existents.
b) La convergència, d’una manera respectuosa amb les condicions dels
diferents col•lectius que s’hi incorporen, cap a uns criteris de qualitat
comuns amb el conjunt de la UPC i consistents amb els criteris de
qualitat per a les titulacions i acreditació del professorat establerts per
l’AQU. Aquest procés s’haurà de completar en la durada màxima del
període d’implantació del projecte.
La SUR i la UPC van acordar signar aquest contracte programa, vigent durant
el període d’implantació, -que es revisarà i prorrogarà posteriorment per
garantir les condicions generals i particulars establertes- per a l’assignació del
finançament públic lligat a les activitats acadèmiques desenvolupades al

5

v.27/11/2015

Campus, que implicarà el compromís mutu entorn als objectius establerts en
els punts de l’acord de 25 de juliol de 2014 i que comportarà la creació d’una
comissió paritària pel seguiment del projecte i que:
a) Durant el període de transició, que va des de la signatura de l’acord de
bases el 25 de juliol de 2014 fins a la posada en marxa efectiva del
projecte, proposarà als òrgans de govern corresponents les accions a
desenvolupar i el seu desplegament. Els elements claus a considerar,
sense perjudici d’altres que puguin sorgir durant el procés, seran el la
proposta del director, la suficiència financera, l’assignació dels serveis
durant aquest període transitori, l’evolució de la situació del personal del
CEIB que actualment no està en servei actiu a la UPC, els indicadors de
qualitat dels serveis i del personal, les despeses i organització del trasllat
de l’EUETIB i les diferents unitats de la UPC que aniran al Campus
Diagonal-Besòs,
b) Durant el conjunt del període d’implantació establert inicialment en vuit
anys, comptarà amb un sistema de seguiment pressupostari (ingressos i
despeses) específic que permeti valorar l’assoliment dels compromisos i
les necessitats acadèmiques específiques del projecte, de la robustesa
econòmica del conjunt del projecte i del conjunt de les variables
acadèmiques més significatives.

2.- Justificació i finalitats nou Contracte Programa
Per tots els antecedents exposats, i per tal de facilitar el marc de relació entre
la Generalitat de Catalunya i la Universitat, valorant de forma conjunta l’activitat
de docència, recerca, transferència del coneixement i servei a la societat, es vol
signar aquest contracte programa.
El contracte programa pretén concretar els aspectes recollits en el document
“Bases per a un acord SUR-UPC sobre el model de projecte acadèmic
Enginyeria-Besòs”, de 25 de juliol de 2014, que concentra els principals punts
de confluència entre els diversos agents implicats en el projecte.
Els criteris bàsics i les finalitats que determinen el present Contracte programa
són els següents:
1. El Contracte programa ha de ser l’instrument per seguir articulant les

relacions i els mecanismes de coordinació adequats entre el Departament
competent en matèria d’Universitats i recerca de la Generalitat de Catalunya i
la Universitat Politècnica de Catalunya pel que fa a la gestió de l’EEBE.
2. El

Contracte programa estableix els principals acords per a un
desenvolupament sostenible i de qualitat i, es basa en l’adquisició de
compromisos per ambdues parts i en la rendició de comptes a la societat dels
resultats que el centre obtingui anualment.
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3. El Contracte programa estableix les línies estratègiques i els objectius

generals del centre per tal de promoure l’assoliment dels nivells de qualitat i
d’excel·lència acadèmica i de recerca desitjables, atenent la voluntat
d’ambdues parts de treballar per a una universitat de qualitat al servei de les
demandes i necessitats de la societat catalana.
El contracte programa és un instrument de gestió que facilita el marc de relació
entre l’administració responsable de la política universitària i científica, i la
Universitat, en la seva activitat de docència, recerca i transferència del
coneixement i de servei a la societat. Aquest instrument, que valora el conjunt
de l’activitat de la universitat a l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est ,
estableix els compromisos pressupostaris de la Generalitat de Catalunya amb
aquest campus de la UPC per al període 2015 a 2022, i condiciona la seva
transferència anual al desplegament del model de referència acordat per al
centre i a l’assoliment dels objectius de millora establerts de comú acord.

3.- Objectius estratègics i model de referència per a l’Escola d’Enginyeria de
Barcelona Est (EEBE) en el Campus Diagonal- Besòs.
Els objectius estratègics definits per al contracte programa s’articulen entorn a
tres eixos principals:
1) El desplegament d’un projecte acadèmic de qualitat en l’àmbit de
l’enginyeria, i molt especialment de l’Enginyeria per a la Indústria del
segle XXI, i capaç d’actuar de motor del nostre país en col·laboració
amb el teixit empresarial, industrial i socioeconòmic.
2) El desenvolupament d’un model de gestió i governança singular que
permeti assajar formules específiques per assolir elevats nivells de
qualitat i eficiència en l’ús de recursos públics.
3) L’assoliment dels dos objectius anteriors a partir del desenvolupament
d’un procés d’integració que sigui capaç d’acollir en les millors
condicions el personal i les activitats acadèmiques dels entorns d’origen
(EUETIB i part de l’ETSEIB)
El model de referència acordat entre les parts que ha de fonamentar el
desenvolupament del projecte “Escola d’Enginyeria de Barcelona Est” té
com a elements definitoris els següents punts:

1. Governança: Durant el període que abasta aquest contracte programa el
nomenament de la persona que exerceixi les funcions de direcció de
l’EEBE es farà per acord d’una comissió paritària entre membres de la
UPC i del departament de la Generalitat de Catalunya amb competències
en matèria universitària a partir de la definició d’un perfil que consideri
l’adequació al projecte, una trajectòria equilibrada entre la vocació docent i
7

v.27/11/2015

la científica, la disponibilitat per assumir la direcció amb la màxima
dedicació i amb voluntat d’impulsar un projecte innovador i de referència
internacional en el món de l’enginyeria.
El director/a tindrà potestat per anomenar el seu equip de direcció d’acord
amb els eixos estratègics del projecte de l’EEBE.

2. Oferta acadèmica: A efectes de seguiment del nou Campus, la relació de
titulacions de grau, màster oficials i doctorat a implantar a l’EEBE inclourà
com a mínim les titulacions següents:
•
•
•
•
•
•
•

Grau en enginyeria de materials
Grau en enginyeria química
Grau en enginyeria mecànica
Grau electrònica industrial i automàtica
Grau en enginyeria elèctrica
Grau en enginyeria de l’energia
Grau en enginyeria biomèdica

•
•
•

Màster en enginyeria química
Màster en ciència i enginyeria de materials
Erasmus Mundus European Master in Advanced Materials Science and
Engineering
Nou màster transversal a dissenyar en l’àmbit de l’energia, química,
materials, sostenibilitat, reciclatge, etc.

•
•
•
•

Programa de doctorat en ciència i enginyeria dels materials
Programa de doctorat en enginyeria de processos químics
Erasmus Mundus Joint European Doctoral Programme in Advanced
Materials Science and Engineering

3. Internacionalització del projecte acadèmic EEBE: L’EEBE ha de promoure
activament la internacionalització de la seva oferta acadèmica per tal
d’atreure estudiants d’origen estranger, especialment en el nivell de màster
i doctorat. La internacionalització del projecte inclourà també la preocupació
per disposar de professorat internacionalitzat, una oferta significativa
impartida en terceres llengües i l’afavoriment de la mobilitat entre els
estudiants (in/out).
4. Transferència de coneixement: La UPC i la Generalitat de Catalunya
aspiren que l’EEBE esdevingui una experiència de referència
internacional en la transferència del coneixement científic i tecnològic al
teixit social i productiu així com un motor del desenvolupament del país. Per
assolir aquestes fites, l’EEBE activarà actuacions per
a. desenvolupar una formació en enginyeria capaç de transformar els
nivells avançats de recerca i tecnologia en productes d’alt valor
afegit.
b. augmentar l’ocupabilitat dels seus titulats i titulades de grau, màster i
8
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doctorat,
c. integrar el desenvolupament de competències d'emprenedoria en els
programes de formació
d. potenciar la creació d'empreses de base tecnològica i, per
e. implicar-se molt activament com a aliat estratègic en els processos
d'innovació del nostre teixit industrial mitjançant la col·laboració amb
altres agents públics i privats.
5. Avaluació dels grups de recerca: D’acord amb l’Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya, l’EEBE periòdicament disposarà dels
resultats de l’avaluació de les activitats dutes a terme pels diferents grups
de recerca instal·lats al centre. Aquesta avaluació tindrà en compte tant
l’activitat de recerca, com de transferència i de valorització del coneixement
dels grups o de la part dels grups instal·lats al centre. Els resultats
d’aquestes avaluacions seran tinguts en compte en l’assignació de
responsabilitats acadèmiques, de recursos econòmics i de recursos
materials.
6. Personal: La direcció de l’EEBE entre les seves competències inclou la de
presentar a la Universitat la relació de necessitats de personal atenent a
les necessitats acadèmiques (docents i d’RDI) per tal de configurar una
estructura de personal estable i compromesa amb el projecte de qualitat
acadèmica que es vol configurar.
En la selecció de nou professorat que s’adscrigui al centre com a mínim en
el 50% dels casos es farà mitjançant el procediment Serra Hunter i
s’impulsaran actuacions per incorporar personal investigador de referència
com ara del Programa ICREA.
La Comissió Paritària podrà decidir incorporar recursos específics per a la
convocatòria anual d’una o dues places de professorat en àrees
estratègiques de futur així com de figures complementàries tipus postdoc i
teaching assistents temporals.
Com a criteri general, el personal d’administració i serveis que s’adscrigui al
centre s’ajustarà a aquells perfils que puguin contribuir a la millora de la
qualitat i a la internacionalització del centre docent i prioritzarà la
incorporació de professionals amb experiència demostrada i/o amb un
elevat potencial de desenvolupament professional en l’àmbit de la gestió
universitària.
En l’autorització anual que ha de fer el Govern de la Generalitat del capítol 1
de la UPC s’inclourà la previsió de places i de cost que es deriven dels
acords amb el personal procedent de la EUETIB i la cobertura de les
vacants que es poden produir.
D’altra banda, el contracte programa inclou una dotació específica que ha
de permetre el finançament de personal i del funcionament d’un Centre de
9
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Suport a la Recerca en Enginyeria que es configurarà com a serveis
cientificotècnics cooperatius i que tindrà com a funció principal la de donar
suport als investigadors així com formar als doctorands de l’àmbit.
7. Gestió econòmica: Durant el període que abasta aquest contracte
programa, l’EEBE disposarà d’un sistema de seguiment pressupostari
específic que li permetrà tenir informació sobre el cost associat a les
diferents activitats que hi duu a terme desglossat per a les diferents unitats
de cost que hi defineixi.

4.- Finançament
L’any 2015 la SUR aporta al CEIB 7.200.000 euros per a despeses
corrents, 1.000.000 per despeses relacionades amb el trasllat i
instal·lació al nou campus i 140.000 euros per a despeses de capital.
El finançament públic de l’activitat de l’EEBE s’articula mitjançant dos
mecanismes que actuaran de forma complementària. Per una banda, el
finançament que té el seu origen en l’activitat de l’EUETIB i que es
correspon amb els imports que consigna aquest contracte programa i
per una altre el finançament corresponent a l’activitat que s’integrarà a
l’EEBE i que actualment es desenvolupa a l’ETSEIB que rep els
recursos públics mitjançant l’actual model de distribució del finançament
públic per a les universitats públiques de Catalunya.
CEIB

UPC

Transferències

2015

Transf. corrent GC

7.200.000 7.200.000*

7.200.000

Transf.

1.000.000 1.700.000*

1.500.000

període

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

7.200.000 7.200.000

7.200.000

7.200.000

7.200.000

1.500.000 1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

Implantació
Centre de suport a la
recerca en Enginyeria

300.000**

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

140.000*

140.000

140.000

140.000

140.000

140.000

140.000

9.340.000 9.340.000

9.340.000

9.340.000

9.340.000

(personal i funcionament)

Transf. capital GC
Total

140.000

8.340.000 9.340.000

9.340.000

* Aquests imports es transferiran a CEIB fins al moment en què s’hagi produït la integració de l'EUETIB, prevista per l’1 de
juny de 2016. A partir d’aquell moment, es transferiran la resta de recursos a la UPC. En el cas que la data de la
integració fos una altra, s’ajustarien les transferències a la nova situació, de forma proporcional al temps en que
l’EUETIB estigui integrada a la UPC .
** Aquest import es transferirà íntegrament a la UPC.

L’import ha estat establert prenent com a referència la dimensió
acadèmica mitjana en els darrers tres cursos disponibles de l’activitat
de l’EUETIB:
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Crèdits ordinaris matriculats
11-12
Grau

12-13

Mitjana

12-13

13-14

Mitjana

59

230

364

217,7

3.435,0

2.983,5

3.239,0

3.219,2

33

39

23

31,7

Estudis de 1r i 2n cicle

8.294,8

1.268,4

296,8

3.286,7

209

39

10

86,0

129.817,8 123.591,5

301

308

397

335,3

117.271,3 123.685,4

126.282,0 117.085,7

11-12

Màster universitari
Total

105.541,5 119.433,5

13-14

Titulats

L’activitat acadèmica (crèdits matriculats i titulats) addicional que es desenvolupi
a l’EEBE per sobre dels paràmetres recollits a la taula anterior es finançarà a
través del model de de distribució del finançament ordinari de les universitats
públiques. Això permetrà tenir un model dinàmic de finançament que pugui
ajustar-se a les variacions de l’activitat i que permeti finançar per la via del
model de distribució despeses complementàries, com ara la subvenció
derivada (que inclou, entre altres, els complements de docència, recerca i
gestió).
Els recursos previstos també tenen en compte les despeses de trasllat de la
EUETIB i de la ETSEIB, les despeses de manteniment de la nova Escola i del
seu entorn, així com les que es deriven per la integració del personal de la
EUETIB a la UPC en les condicions laborals pactades d’acord amb la
normativa d’aplicació.
La transferència dels recursos previstos es realitzarà a través de la signatura
de les Resolucions oportunes. Dins del primer trimestre s’autoritzarà la
transferència de la part fixa de les transferències corrents i la transferència de
capital, i el seu pagament s’ordenarà mensualment.
5.- Valoració de l’acompliment del contracte programa
Aquest contracte programa té com a finalitat principal consolidar un model de
projecte acadèmic que pugui esdevenir un referent del sistema universitari
públic a Catalunya i que neix de l’acord mutu entre la UPC i la Generalitat de
Catalunya.
Es per això que la valoració del mateix s’ha dissenyat amb una metodologia
específica de tal forma que es condicionen els termes de finançament previstos
al contracte programa a l’acompliment dels acords establerts:
1. Que la selecció del director/a sigui per acord de la comissió paritària i
que aquesta direcció tingui potestat per anomenar el seu equip
2. Que s’implantin al centre les titulacions acordades
3. Que es desenvolupi el conjunt d’actuacions necessàries per tal de
disposar d’una oferta internacionalitzada que pugui atreure
estudiants de tot el món, amb una part significativa impartida en
terceres llengües, que afavoreixi la participació en programes de
mobilitat (in/out) i que compti amb professorat internacionalitzat
4. Que avaluï periòdicament les activitats d’investigació investigació i
de transferència i valorització de coneixement dels grups de recerca
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instal·lats a l’EEBE i que el resultat d’aquestes avaluacions tingui
impacte en l’assignació de recursos econòmics i materials i en la
distribució de responsabilitats acadèmiques.
5. Que el 50% o més del professorat permanent (i tenure track lector)
nou que la UPC assigni al centre hagi estat seleccionat mitjançant el
procediment Serra Húnter
6. Que la UPC implementi un sistema de seguiment pressupostari
(ingressos i despeses) específic que permeti disposar d’informació
del cost i de la cobertura de les activitats que desenvolupa.
Per a la valoració de l’assoliment del contracte programa anualment es
presentarà a la Comissió de Seguiment del Contracte-Programa una memòria
que inclourà la descripció de les actuacions desenvolupades per l’EEBE en
cadascun dels sis elements definitoris acordats
La Comissió de seguiment valorarà anualment l’acompliment d’aquests acords
de funcionament.
En el cas que la Comissió de seguiment conclogui que no s’estan assolint els
objectius estratègics del Contracte programa es procedirà d’acord amb el que
estableix el punt 7 d’aquest contracte programa pel que fa als incompliments
dels pactes i dels compromisos per alguna de les parts.
6.- Durada i seguiment del Contracte programa
6.1.- Durada del Contracte programa
La durada d’aquest Contracte programa s’estableix per a les anualitats 2015 a
2022, amb la voluntat de dotar d’un marc estable en els primers anys
d’implantació i desenvolupament del Campus.
Durant la seva vigència, les dues institucions signatàries, per mutu acord,
podran modificar els compromisos o alguna part d’aquest Contracte programa.
6.2.- Comissió de Seguiment del Contracte programa
S’estableix una Comissió de Seguiment del Contracte programa, com a
continuïtat de la comissió paritària ja constituïda i que estarà formada per tres
representants de cada institució signatària, designats respectivament pel
secretari d’Universitats i Recerca i pel Rector de la Universitat. La
presidència d’aquesta comissió recau en un representant de la Generalitat de
Catalunya que tindrà vot de qualitat
La comissió es reunirà almenys una vegada a l’any, i sempre que ho sol·liciti
una de les parts. Les funcions de la Comissió de seguiment seran les següents:
-

Dur a terme el seguiment i l’avaluació de l’execució del Contracte programa
i fer el seguiment de l'evolució de les dades principals de l'activitat acadèmica
12

v.27/11/2015

de l’EEBE (nombre d'estudiants de grau i de màster, nombre de titulats,
nombre de tesis llegides...) a partir de la informació disponible i la que
subministrarà la UPC amb aquesta finalitat.
-

Analitzar el grau d’assoliment dels objectius estratègics establerts a partir
de les actuacions i els resultats assolits.

-

Proposar els canvis i les modificacions que es considerin adients en els
objectius i els acords entre les parts signatàries, les quals, si hi estan
d’acord, modificaran l’articulat d’aquest Contracte programa.

-

Realitzar les funcions d’arbitratge en cas de dubtes d’interpretació del
Contracte programa.

7.- Modificació i rescissió del Contracte programa

Durant la seva vigència, les dues institucions signatàries, a proposta de la
Comissió Estratègica de Seguiment, podran modificar els compromisos de
mutu acord. Per al cas que la modificació impliqui finançament addicional al
previst en el Contracte programa caldrà la subscripció d’una Addenda
modificativa.
Aquest Contracte programa es podrà rescindir en cas d’incompliment dels
pactes i dels compromisos contrets per alguna de les parts, o per acord exprés
i mutu de les dues institucions.
En el cas de rescissió del contracte-programa el finançament de les activitats
que es desenvolupin a l’EEBE així com les seves variables d’activitat (crèdits
matriculats i titulats) s’integraran en el mecanisme ordinari vigent de
finançament de les universitats públiques catalanes.
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