
A Barcelona i Mataró, el  22  de  desembre  de 2020 

 

 

REUNITS: 

 

D’una banda, el. Sr. Jaume Casals Pons, rector de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), 

amb NIF núm. Q-5850017-D, domicili a Barcelona, Plaça de la Mercè, 10-12, actua en 

nom i representació d’aquesta, en virtut d’allò que disposen l’art. 20 de la Llei Orgànica 

6/2001 d’Universitats, de 21 de desembre, els articles 50 i 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 (text íntegre publicat al DOGC núm. 

5756 de 16 de novembre del 2010) i ACORD GOV/129/2015, de 4 d'agost, i de 

conformitat amb el Decret 37/2017, de 18 d'abril, de nomenament com a rector de la 

Universitat Pompeu Fabra. (DOGC núm. 7353, de 20 d’abril de 2017). 

De l’altra part el Sr. David Bote Paz, president de la Fundació Tecnocampus Mataró-

Maresme (en endavant Tecnocampus), amb NIF núm. NIF G62034111, domicili a Av. 

Ernest Lluch, 32, 08302 Mataró que actua conforme les competències que li confereixen 

els Estatuts de la Fundació en el seu article 28, d’acord amb la modificació i el text refós 

dels Estatuts de la Fundació segons escriptura amb número de protocol 5176 atorgada 

davant l’Il·lm. Notari del Col·legi de Notaris de Catalunya Jesús Benavides Lima inscrita 

en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1354. 

 

MANIFESTEN: 

Que la UPF i Tecnocampus van subscriure en dates 20 de gener de 2014, 27 de juliol de 

2009 i 31 de març de 2010 sengles convenis que regulen l’adscripció, com a centres 

docents d’ensenyament superior, de l’Escola Superior Politècnica TecnoCampus 

(ESUPT), l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa TecnoCampus (ESCSET) 

i l’Escola de Ciències de la Salut TecnoCampus (ESCST), respectivament, tots ells de 

titularitat de Tecnocampus. 

Que els esmentats convenis preveuen un període de vigència de sis anys a comptar des de 

la seva signatura, renovables pels mateixos períodes de temps, per reconducció tàcita. 

Que la disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic 

del Sector Públic, disposa el següent: 

1. Todos los convenios vigentes suscritos por cualquier Administración Pública o 

cualquiera de sus organismos o entidades vinculados o dependientes deberán 

adaptarse a lo aquí previsto en el plazo de tres años a contar desde la entrada en 

vigor de esta Ley. 

No obstante, esta adaptación será automática, en lo que se refiere al plazo de 

vigencia del convenio, por aplicación directa de las reglas previstas en el artículo 

49.h).1.º para los convenios que no tuvieran determinado un plazo de vigencia o, 

existiendo, tuvieran establecida una prórroga tácita por tiempo indefinido en el 



momento de la entrada en vigor de esta Ley. En estos casos el plazo de vigencia 

del convenio será de cuatro años a contar desde la entrada en vigor de la presente 

Ley. 

Que l’Advocacia de l’Estat ha emès un informe en data 7 d’octubre del 2020 en el que 

conclou que els convenis que les universitats tenen amb el seus centres adscrits no tenen 

cap especialitat respecte d’aquesta previsió general, per la qual cosa s’ha superat aquest 

termini previst a la Llei 40/2015 sense haver acordat una pròrroga expressa o un nou 

conveni. 

Davant això, les dues institucions manifesten la seva voluntat de continuar el règim 

d’adscripció dels  centres, si bé atès que la signatura d’un nou conveni comporta uns 

tràmits que allargarien la situació anòmala dels convenis citats, entenen que cal garantir, 

mentrestant, la continuïtat dels convenis que regeixen l’adscripció, que al seu torn 

disposen que es mantindran vigents fins la signatura d’un nou conveni o fins la 

finalització de les activitats d’un centre, en els termes previstos a la legislació per als 

casos de finalització d’estudis en els centres adscrits. Això és així perquè els centres 

docents adscrits a les universitats fan una funció de servei públic d’ensenyament superior 

i cal garantir la continuïtat de les activitats que fan, sense que suposi una pèrdua de 

garanties per als estudiants matriculats. 

Els esmenats convenis, a més, requereixen a banda de la seva adaptació a la Llei 40/2015, 

citada, les adaptacions que la legislació universitària ha introduït en relació a les 

titulacions universitàries, professorat, etc., així com les exigències que la UPF ha estès 

als seus centres adscrits en relació a la qualitat, la planificació estratègica o les relacions 

econòmiques, cosa que també aconsella un acord transitori de continuïtat de l’activitat 

fins signar nous convenis.  

És per això que ambdues parts formalitzen el present  

ACORD  

1. La UPF i Tecnocampus acorden un període transitori, amb una durada màxima de dos 

anys improrrogables a partir de la signatura d’aquest acord, durant el que es mantindrà la 

continuïtat de las activitats previstes en els convenis  de 20 de gener de 2014, 27 de juliol 

de 2009 i 31 de març de 2010 que regulen l’adscripció, com a centres docents 

d’ensenyament superior, respectivament, de l’Escola Superior Politècnica TecnoCampus 

(ESUPT), l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa TecnoCampus (ESCSET) 

i l’Escola de Ciències de la Salut TecnoCampus (ESCST), i les seves addendes. 

2. Les parts acorden posar en marxa les mesures i processos necessaris per a l’elaboració 

i signatura d’un nou conveni regulador del règim d’adscripció dels tres centres adscrits.  

I en prova de conformitat, signen el present document, en la data de les respectives 

signatures electròniques, comptant com a data d’efecte de l’acord la data de 

l’encapçalament. 

Jaume Casals Pons                                                                               David Bote Paz 
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