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0. PREÀMBUL
L’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (en
endavant EUETIB) és un centre docent del Consorci Escola Industrial de
Barcelona (en endavant CEIB) adscrit a la Universitat Politècnica de
Catalunya (en endavant UPC), orientat a la seva integració a la UPC.
L’objectiu de l’Escola és l’exercici de l’estudi que capaciti als seus estudiants,
de forma idònia, per al desenvolupament d’activitats professionals en el camp
de l’enginyeria. Per això es proposa aconseguir i mantenir la màxima qualitat
en les activitats docents, impulsant, com a condició necessària, activitats
d’investigació tècnica i científica estretament relacionades amb les
necessitats sorgides en l’entorn social. Tant en la docència com en la
investigació aquestes activitats propiciaran un tractament humanista de la
tecnologia que situï als titulats del centre en condicions de contribuir de forma
equilibrada al desenvolupament tècnic, econòmic, científic i cultural de la
societat.

1.

1.1

L’EUETIB és un centre docent del CEIB encarregat de l’organització i la gestió
acadèmica i administrativa d’ensenyaments universitaris, vinculat a un projecte
permanent de qualitat docent i amb la voluntat de ser un centre de referència
universitària.

Article 2
1. Són funcions de l’EUETIB:
1.1. L’organització i impartició dels ensenyaments dirigits a l’obtenció de les
1
titulacions i especialitats
homologades i pròpies que li siguin
assignades.
1.2. L’organització i la realització de les avaluacions i la gestió administrativa
de l’activitat acadèmica dels estudiants del centre.
1.3. La coordinació entre els diversos ensenyaments que s’hi fan.
1.4. L’elaboració de propostes de creació, modificació o supressió de plans
d’estudis.
1.5. La participació i la proposta de sistemes d’avaluació de l’activitat docent
de les unitats que imparteixin ensenyaments del pla d’estudis del centre.
1.6. L’organització i la col·laboració en activitats d’extensió universitària.
1.7. La participació en el procés de formació del personal docent assignat al
centre.
1.8. La proposta al CEIB d’itineraris acadèmics que condueixin a l’obtenció
de diplomes acadèmics.
1.9. Totes les orientades al compliment de les seves finalitats, les que li
atribueixin els Estatuts del CEIB i la legislació vigent.

1. El CEIB, en l’exercici de la seva responsabilitat institucional i acadèmica,
com a titular del centre estableix el projecte de transformació, el lidera i el
tutela acadèmicament en el marc del projecte estratègic de la UPC, i
segons el que estableix el Decret 390/1996 de Presidència de la
Generalitat, sobre el Règim d’adscripció a universitats públiques de
centres docents d’ensenyament superior.
2. L’organització afavoreix la capacitat de gestió acadèmica executiva
orientada a:
2.1. L’acompliment dels objectius de qualitat assenyalats anteriorment
2.2. L’èxit acadèmic dels estudiants en els seus estudis per a l’obtenció
del seu diploma.
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Naturalesa i funcions

Article 1

Per aquest motiu el CEIB impulsa un model organitzatiu que es basi en els
següents principis:

3. La participació en el projecte de tota la comunitat universitària de
l’EUETIB, professorat, PAS i estudiants es fa mitjançant els òrgans
col·lectius, constituïts mitjançant el sistema de representats, sota el model
establert pels Estatuts de la UPC.

NATURALESA, FUNCIONS I ESTRUCTURA

1

El terme especialitat s’utilitza amb la mateixa significació que el concepte titulació per
adequar-nos a la normativa vigent.
2

2. Així mateix, l’Escola pot fer el següent:
2.1. Fomentar i dur a terme la recerca i el desenvolupament en àmbits
específics atenent el seu caràcter pluridisciplinari.
2.2. Realitzar activitats de formació permanent, reciclatge professional i
divulgació, ja sigui per iniciativa pròpia o en col·laboració amb altres
entitats públiques o privades.
2.3. Utilitzar les instal·lacions de l’Escola per activitats de prestació de
serveis derivats dels concerts de transferència de tecnologia que
s’hagin signat amb institucions o empreses públiques o privades. En
cap cas aquesta utilització ha de suposar perjudici per a l’activitat
docent.
2.4. Fomentar la pràctica de l’esport, les activitats culturals, lúdiques o
d’esbarjo com a complement de la vida universitària.

Article 3
L’EUETIB està integrada pels membres següents:
1. El personal acadèmic de l’Escola, que està constituït d’acord amb les
previsions de l’article 28 dels Estatuts del CEIB.
2. Els estudiants matriculats en els ensenyaments dels plans d’estudis de
l’Escola.
3. El personal d’administració i serveis assignat al centre.
A més, pot col·laborar temporalment en el centre personal amb funcions
específiques de docència, formació, assessorament i administració o serveis,
sense que se’ls consideri membre de l’Escola

1.2

Les UE són unitats funcionals que tenen com a finalitats essencials gestionar i
coordinar l’organització dels ensenyaments de cadascuna de les diverses
especialitats que s’imparteixen a l’Escola.
Les URT són unitats funcionals que tenen com a finalitats essencials impulsar la
formació tècnica del professorat, les activitats de recerca, la transferència de
tecnologia i la innovació docent.

1.2.1

UE (Unitat de gestió d’especialitat)

Article 5
Cada UE està constituïda per:
1. El professorat assignat a la docència d’aquesta especialitat, qualsevol que
sigui la seva vinculació amb el CEIB. Quan un professor faci docència en
més d’una especialitat estarà assignat a la UE en la qual faci més docència.
2. El PAS que, si escau, li assigni el CEIB.
3. Els estudiants matriculats en els plans d’estudis vigents per a l’obtenció del
títol corresponent.
4. Un membre de l’equip directiu, designat pel director/a de l’EUETIB, per
coordinar i gestionar les funcions de la UE descrites a l’article 7.

Article 6
Cada UE es dota d’un òrgan de representació, Comissió Permanent de la UE,
que està constituïda per les següents persones:
1. El director/a de l’EUETIB, que la presideix, o el membre de l’equip directiu en
qui delegui.
2. El membre de l’equip directiu encarregat de la coordinació i gestió de la UE.
3. Cinc representants del professorat adscrits a la pròpia UE.
4. Tres representants dels estudiants de la UE corresponent.

Estructura: unitats funcionals

Article 4
Dins l’EUETIB cal distingir dos tipus d’unitats funcionals:

L’elecció es farà d’acord amb les normes de funcionament de les UE.
1. UE (unitats de gestió d’especialitat)
2. URT (unitats de suport a les activitats de recerca, transferència
tecnologia i innovació docent)

de

Article 7
Són funcions de cada UE les següents:
1. La gestió, sota les directrius de la direcció de l’EUETIB, del seu pla d’estudis.
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2. Presentar propostes en relació amb la coordinació de les activitats
docents del seu currículum al director/a de l’EUETIB.
3. Impulsar mesures actives per assolir estàndards de qualitat que es
puguin auditar d’acord amb les polítiques generals tant de l’Escola, com
del CEIB i de la UPC.
4. Proposar a la Comissió Permanent de l’EUETIB, anualment i per al seu
nomenament, un coordinador per a cada una de les assignatures de la
UE, que serà el responsable del seu funcionament davant de l’Escola.
5. Col·laborar en la supervisió del desenvolupament del seu pla d’estudis i
suggerir-ne millores.
6. Analitzar el procés d’avaluació curricular de l’especialitat corresponent i,
si escau, prendre les iniciatives que se’n puguin derivar.
7. La coordinació de les activitats desenvolupades en el marc
d’instal·lacions docents assignades a la pròpia UE i que siguin utilitzades
per altres especialitats, tipus laboratori.
8. Qualsevol altra funció que li sigui assignada per la Comissió Permanent
de l’EUETIB o el director/a de l’EUETIB.

Article 10
El director/a de l’EUETIB nomenarà un coordinador/a d’entre el professorat de
cada URT, a proposta dels seus membres

Article 11
El CEIB fixarà els mecanismes per a la creació o dissolució de les URT,
determinarà els requisits mínims per a la seva constitució.

Article 12
Amb la finalitat d’impulsar les activitats de recerca i transferència de tecnologia,
es constituirà una comissió d’investigació i transferència de tecnologia presidida
pel director/a de l’EUETIB i formada per tots els coordinadors d’URT.

1.3
1.2.2

URT (Unitat de suport a les activitats de recerca,
transferència de tecnologia i innovació docent)

i

Estructura: serveis tècnics especialitzats i altres unitats
funcionals

Article 13
El CEIB pot crear els serveis tècnics especialitzats i altres unitats funcionals
adients per atendre necessitats específiques de l’EUETIB.

Article 8
Les URT estan constituïdes per personal acadèmic d’una o més especialitats
de l’Escola. Es poden crear per desenvolupar la recerca, la transferència de
tecnologia i la innovació docent.

Article 9
A més de les establertes a l’article 4, les funcions de les URT
següents:

són les

2. ÒRGANS DE GOVERN I PARTICIPACIÓ. ALTRES
ÒRGANS
Article 14

1. Mantenir i enfortir les activitats vinculades a la recerca, la transferència de
tecnologia i la formació del professorat.
2. Impulsar, amb la participació del professorat de diferents UE, la creació
de materials didàctics i altres elements de suport a la millora de la qualitat
i innovació docents.
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Els òrgans de govern i participació de l’Escola són: la Junta d’Escola, la Comissió
Permanent, la Comissió d’Avaluació Acadèmica, el director/a de l’EUETIB i els
membres de l’equip directiu.
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2.1 Òrgans col·legiats

Article 17

2

Són membres de la Junta d’Escola, amb un màxim de 45 :

2.1.1

Junta d’Escola
1. Els membres nats, amb un màxim de 9, que són els següents:

Article 15
La Junta d’Escola és l’òrgan col·legiat de màxima representació de l’Escola i
exerceix, en el seu àmbit, les funcions d’orientació interna, expressió de la
posició, i les aspiracions de l’EUETIB, en relació amb les funcions de la
mateixa tal com s’estableix en l’article 2 del present reglament. També
realitzarà el seguiment de les accions dels òrgans de govern de l’EUETIB.

1.1. El director/a de l’EUETIB, que n’és el president.
1.2. Els membres de l’equip directiu.
1.3. El secretari, que és el secretari/a acadèmic.

2. Els membres per elecció, que són els següents:

Article 16

2.1. Un coordinador/a d’URT elegit per i entre els coordinadors d’URT.
2.2. Representants del personal acadèmic fins a completar amb els que ho
són en la seva condició de membres nats i representant d’URT un total
de 27 membres. Les eleccions es faran per especialitats distribuint el
nombre de representants de forma proporcional a la dels estudiants de
nou ingrés de cadascuna de les especialitats.
2.3. 13 representants dels estudiants. Les eleccions es faran per
especialitats distribuint els nombre de representants de forma
proporcional a la dels estudiants de nou ingrés de cadascuna de les
especialitats.
2.4. 4 representants del personal d’administració i serveis.

Són funcions de la Junta d’Escola:
1. Fer un seguiment de les actuacions dels òrgans de govern de l’EUETIB i
formular un informe raonat sobre la memòria que anualment presenti el
director/a de l’EUETIB.
2. Elegir els components de la Comissió Permanent i de la Comissió
d’Avaluació Acadèmica que no en siguin membres nats.
3. Promoure i aprovar propostes relatives als plans d’estudis i als
ensenyaments, organitzats i impartits a l’EUETIB.
4. Crear i dissoldre les comissions que consideri oportunes amb les finalitats
i les atribucions que la mateixa Junta defineixi en el marc de les seves
funcions.
5. Proposar iniciatives i manifestar la seva opinió sobre problemes que
afectin la vida universitària i el seu entorn.
6. Proposar iniciatives sobre les modificacions d’aquest reglament.
7. Informar de la proposta elaborada pel CEIB de la normativa de
funcionament de les comissions d’avaluació curricular.
8. Informar de la proposta de la normativa de funcionament de les UE.
9. Formular les observacions que sobre altres reglaments de funcionament
intern proposin els òrgans de govern del CEIB.
10. Elaborar anualment l’encàrrec acadèmic.
11. Totes les altres funcions que la legislació vigent, els Estatuts del CEIB i el
reglament de l’Escola li atribueixin.

3. Un representant dels exdirector/es de l’EUETIB. En el cas que hi hagi més
d’un que no sigui electe o nat, entre ells es designarà el representant a la
Junta d’Escola.
4. El director/a del CEIB amb veu i sense vot.

Article 18
La Junta d’Escola es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, una vegada cada
curs acadèmic i sempre durant el període lectiu. El funcionament de la Junta
d’Escola es regirà per allò que preveu l’article 42 d’aquest reglament.

2

Els 45 membres es distribueixen d’acord amb els paràmetres que utilitza el
Claustre de la UPC en la seva composició.
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Article 19
La Junta d’Escola es reunirà en sessió extraordinària quan hi hagi temes
d’urgència que ho justifiquin.
La sessió extraordinària de la Junta d’Escola serà convocada pel director/a de
l’EUETIB, per iniciativa pròpia o a petició d’un 20% dels seus membres. En
aquest darrer cas, la Junta s’haurà de reunir durant els 15 dies naturals
següents als de la sol·licitud. L’ordre del dia haurà d’incloure els temes que
l’han motivada.

Article 22
La Comissió Permanent estarà constituïda per:
1.
2.
3.
4.
5.

2.1.2 Comissió Permanent

6.

Article 20

7.

La Comissió Permanent és l’òrgan col·legiat ordinari de participació de la
comunitat universitària a l’EUETIB.

8.

Article 21

9.
10.

Són funcions de la Comissió Permanent:
1. Vetllar pel compliment dels reglaments de l’EUETIB, així com dels acords
adoptats per la Junta d’Escola.
2. Proposar a la Junta d’Escola les qüestions relatives a creació i/o
modificació dels plans d’estudis.
3. Elaborar propostes a la Junta d’Escola sobre els assumptes que aquesta
hagi de debatre.
4. Assessorar a l’equip directiu de l’EUETIB en la interpretació de la
normativa acadèmica.
5. Informar les propostes presentades pels diferents membres de l’equip
directiu en l’àmbit de les seves competències.
6. Vetllar perquè les unitats de l’EUETIB compleixin les funcions que els són
pròpies.
7. Manifestar la seva opinió sobre problemes que afectin l’EUETIB i el seu
entorn.
8. Proposar al CEIB la relació de necessitats docents i la seva assignació
entre les diferents unitats.
9. Informar sobre la valoració del rendiment acadèmic de l’Escola.
10. Totes les altres que li encomani la Junta d’Escola dins de l’àmbit de la
seva competència.
Reglament de l’EUETIB. Consell de Govern del CEIB del 31 de maig de 2000

El director/a de l’EUETIB, que en serà el president.
Els membres de l’equip directiu.
El representant de les URT a la Junta d’Escola.
Un representant del personal acadèmic, membre de la Junta d’Escola,
escollit de i per cada UE.
Un representant del personal acadèmic, escollit per i entre el personal
acadèmic de la Junta d’Escola.
Dos representants del personal d’administració i serveis, escollits per i entre
els seus representants a la Junta d’Escola.
Un representant dels estudiants de cada UE, escollits per i entre els
representants dels estudiants a la Junta d’Escola.
Dos representants dels estudiants, escollits per i entre els seus representants
a la Junta d’Escola.
El secretari/a acadèmic, que ho serà de la Comissió Permanent.
El director/a del CEIB amb veu i sense vot.

Article 23
La Comissió Permanent es reunirà, com a mínim, un cop cada dos mesos durant
el període lectiu. El seu funcionament es regirà per allò que preveu l’article 42
d’aquest reglament.

2.1.3 Comissió d’Avaluació Acadèmica
Article 24
La Comissió d’Avaluació Acadèmica és l’òrgan de l’Escola encarregat de
l’avaluació de l’activitat docent de les UE i de la tasca docent del professorat
assignats al centre; vetlla especialment per l’avaluació de les activitats vinculades
als programes de qualitat, previstes en l’article 7.3 d’aquest reglament.
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Article 25

2.2 Òrgans unipersonals

La Comissió d’Avaluació Acadèmica estarà constituïda per:

2.2.1 El director/a de l’EUETIB
1. El delegat/da del rector a l’EUETIB o persona en qui delegui, que la
presidirà.
2. El director/a de l’EUETIB.
3. Un sots-director/a.
4. El cap d’estudis.
5. Quatre representants del personal acadèmic de l’Escola, elegits per i
entre els representants del personal acadèmic de la Comissió
Permanent.
6. Tres representants dels estudiants, elegits per i entre els representants
dels estudiants de la Comissió Permanent.
Les eleccions dels representants del personal acadèmic i dels representants
dels estudiants les farà la Junta d’Escola. La durada del seu mandat serà de
quatre anys i es renovarà per fraccions del 50%, excepte per als estudiants,
que serà d’un any.
Les eleccions dels representants dels estudiants es convocaran durant el
primer trimestre del curs acadèmic. La provisió de qualsevol vacant es farà,
com a mínim, un cop cada curs acadèmic.

Article 26
Les funcions i el funcionament de la Comissió d’Avaluació Acadèmica es
regiran per la normativa universitària que li sigui d’aplicació.

Article 27
La Comissió d’Avaluació Acadèmica es reunirà, com a mínim, dues vegades
cada curs acadèmic. El funcionament de la Comissió d’Avaluació Acadèmica
es regirà per allò que preveu l’article 42 d’aquest reglament.

Article 28
El director/a de l’EUETIB, a qui correspon la gestió ordinària en el govern i
l’administració del centre, haurà de tenir la mateixa titulació que el director d’un
centre universitari homòleg i serà nomenat pel rector de la UPC, a proposta del
Consell de Govern del CEIB.

Article 29
El director/a de l’EUETIB prestarà els seus serveis al centre en règim de
dedicació a temps complert.

Article 30
Les funcions del director/a de l’EUETIB, a més de les que es deriven de l’article
28, són les següents:
1. Presentar a consideració de la Junta d’Escola una memòria anual, la qual
podrà ser consultada en tot moment per qualsevol membre de la comunitat
universitària.
2. Proposar al rector, per a la seva aprovació, les convalidacions entre estudis
realitzats en centres docents d’altres universitats espanyoles o estrangeres.
3. Autoritzar els aspectes acadèmics dels convenis subscrits per l’Escola o que
afectin aspectes docents del personal acadèmic del Centre.
4. Proposar al CEIB per al seu nomenament i cessament els membres de
l’equip directiu, informada prèviament la Comissió Permanent de l’Escola.
5. Assignar les funcions dels membres de l’equip directiu d’acord amb les
previsions d’aquest reglament.
6. Informar a l’Escola dels acords presos en els òrgans de govern del CEIB.
7. Totes les funcions que la legislació vigent i els Estatuts del CEIB li assignin.

Article 31
El director/a de l’EUETIB informarà anualment al CEIB de les activitats
desenvolupades per l’EUETIB, i ha d’adjuntar a la seva memòria l’informe raonat
emès per la Junta d’Escola.

Reglament de l’EUETIB. Consell de Govern del CEIB del 31 de maig de 2000
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2.2.2

Membres de l’equip directiu

Article 32
El director/a de l’EUETIB serà assistit pel seu equip de direcció amb un
màxim de 8 membres. Un serà cap d’estudis i un altre serà el secretari/a
acadèmic.
El director/a designarà entre els membres del seu equip directiu la persona
que el substituirà en funcions quan es produeixi la vacant, absència o malaltia
del director/a de l’EUETIB.

2.2.3

El cap d’estudis

Article 33
El cap d’estudis té com a funció essencial donar suport al director/a de
l’EUETIB en l’organització general de l’activitat docent de l’Escola, i en
especial dels aspectes que són comuns a totes les especialitats.

2.2.4

El secretari/a acadèmic

Article 34

Article 36
Els membres de l’equip directiu han de ser professors adscrits al centre amb
dedicació a temps complet, sense que es puguin exercir simultàniament dos
càrrecs corresponents a òrgans unipersonals de govern.

2. 3.

Altres òrgans

2.3.1. Comissions d’avaluació curricular
Article 37
Les comissions d’avaluació curricular són els òrgans encarregats de la supervisió
de l’avaluació en cada assignatura i de la realització de les avaluacions globals i
curriculars dels estudiants. Cada UE tindrà una Comissió d’Avaluació Curricular
per cada bloc curricular.

Article 38
Les comissions d’avaluació curricular estaran constituïdes d’acord amb el que
indiqui la seva normativa de funcionament, la qual garantirà l’adequada
representació del professorat i dels estudiants.

El secretari/a acadèmic de l’Escola és proposat pel director/a de l’EUETIB al
CEIB, informada prèviament la Comissió Permanent de l’Escola.

Actuarà com a secretari de la Comissió, amb veu i sense vot, la persona
responsable de la unitat de gestió acadèmica de l’EUETIB o el membre de la
mateixa en qui delegui.

Article 35

2.3.2. La Junta General

Són funcions del secretari/a acadèmic:
1. Donar fe dels actes i acords de la Junta d’Escola i de la Comissió
Permanent, i dels actes oficials de l’Escola.
2. Garantir la publicitat dels acords i les resolucions dels òrgans de gestió i
participació de l’Escola.
3. Organitzar les eleccions dels òrgans de gestió i participació de l’Escola.
4. Totes les funcions que li assigni el director/a de l’EUETIB.
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Article 39
1. La Comissió Permanent de l’EUETIB es constituirà en Junta General quan en
el seu ordre del dia constin com a temes de debat els següents:
1.1. Informar del programa d’actuacions de l’EUETIB o de les seves unitats.
1.2. Informar de l’avantprojecte de pressupost de l’EUETIB, així com dels
seus indicadors i mesures d’avaluació de la seva activitat.
1.3. Informar d’aquells temes que la Comissió Permanent del CEIB li sotmeti
a consulta.
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1.4. Proposar iniciatives que tendeixen a la millora i funcionament de
l’Escola, especialment en aquells aspectes que afectin els
estudiants.
2. La Junta General serà presidida d’acord amb la previsió de l’article 17.4
dels Estatuts del CEIB.

3. La documentació relativa als punts inclosos a l’ordre del dia estarà disponible
en la Secretaria de l’òrgan col·legiat amb antelació suficient.
4. Els membres de la comunitat universitària de l’EUETIB podran fer arribar
propostes a tractar en l’òrgan col·legiat. A aquest efecte, el proposant
adreçarà la proposta per escrit al president de l’òrgan, el qual decidirà si s’ha
d’incloure en l’ordre del dia.

3. SOBRE EL RÈGIM I FUNCIONAMENT DELS
ÒRGANS COL·LEGIATS

5. Les sessions es faran en convocatòria única. Per a la vàlida constitució serà
necessari, en tot cas, el quorum establert a l’article 26.1 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.

Article 40

6. Podran assistir a la sessió, amb veu i sense vot, aquelles persones
designades pel president de l’òrgan col·legiat.

Les eleccions a òrgans de participació de l’Escola es fan per sufragi
universal, lliure, igual, directe i secret. Les organitza el secretari/a acadèmic,
que, de conformitat amb aquest reglament i amb l’acceptació de la Comissió
Permanent de l’EUETIB, elabora les llistes d’electors i elegibles, determina
els períodes de formació de candidatures, de presentació de candidatures i
de campanya electoral, dóna a conèixer als electors les candidatures
presentades i els seus programes, i fixa la data i el procediment de l’elecció.

7. Les votacions es faran, generalment, a mà alçada. A petició del director/a de
l’EUETIB o d’un mínim d’un 20% dels membres assistents, la votació serà
secreta. En qualsevol cas, les votacions seran secretes quan es tracti
d’emetre judicis de valor, votacions de confiança o adopcions d’acords
relatius a persones determinades.
8.

Article 41
El període de representació del personal docent i del personal d’administració
i serveis serà com a màxim de tres anys. El període de representació pels
estudiants serà com a màxim d’un any per adaptar-lo al cicle d’activitats
acadèmiques.

Article 42
1. La convocatòria ordinària la farà el president de l’òrgan amb una antelació
mínima de set dies naturals abans de l’inici de la sessió, indicant-hi el dia,
el lloc i l’hora, i l’ordre del dia.
2. La convocatòria extraordinària la farà el president de l’òrgan amb una
antelació mínima de tres dies hàbils abans de l’inici de la sessió.

El secretari de l’òrgan col·legiat farà pública l’acta provisional dins dels deu
dies hàbils següents a la sessió. L’aprovació definitiva de l’acta quedarà
pendent per a la següent sessió ordinària de l’òrgan col·legiat.

4. DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. S’extingeixen els llocs de treball de director/a de departament. El
personal que ocupi aquests llocs de treball ho seguirà fent en funcions,
transitòriament, mentre no es constitueixin les UE previstes en aquest reglament.
Segona. El nombre inicial d’UE és de quatre. Aquest nombre es pot modificar
per acord de Consell de Govern del CEIB.
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Tercera. En el termini de sis mesos, a comptar des de l’aprovació del
present reglament intern, cada UE es dotarà d’una normativa de
funcionament intern que, previ informe de la Junta d’Escola de l’EUETIB,
haurà de ser aprovada pel CEIB. Transcorregut el termini de sis mesos sense
proposta, el CEIB la dotarà de normativa.
Quarta. Els actuals càrrecs acadèmics unipersonals seguiran ocupant els
seus llocs en funcions mentre no es nomeni director/a de l’Escola i la resta de
càrrecs en els termes previstos en aquest reglament.

Cinquena. Les funcions que corresponen a la Junta d’Escola segons aquest
reglament, seguiran sent exercides per el Claustre actual, mentre no es
constitueixi la nova Junta en els termes previstos en l’article 17 d’aquest
reglament.
Sisena. En el termini de tres mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquest

5. DISPOSICIONS DEROGATÒRIES
Primera. Queda derogat el Reglament de l’EUETIB aprovat pel Ple de la
Diputació de Barcelona el 27 de juliol de 1979.

Segona. Queda derogada l’Ordenació Acadèmica de l’EUETIB, de 10 de gener
de 1990, aprovada pel Patronat de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica
Industrial de Barcelona, la qual fixa l’estructura departamental del centre i
l’agrupació d’assignatures per càtedres d’acord amb el pla d’estudis de 1972.

6. DISPOSICIONS FINALS
Primera. Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

reglament, el CEIB aprovarà les normes de funcionament de les comissions
d’avaluació curricular, escoltada prèviament la Junta d’Escola de l’EUETIB.

Segona. En el cas que es plantegin conflictes en la interpretació d’aquest

Setena. Per tal d’assegurar el normal desenvolupament del curs 2000-01, la

reglament, el Consell de Govern del CEIB és l’òrgan que té la potestat d’establir
el criteri d’interpretació definitiu.

direcció de l’EUETIB proposarà al CEIB un nou encàrrec acadèmic basat en
el present reglament i l’actual pla d’estudis.

Barcelona, 31 de maig de 2000
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