CONVENI DE COL·LABORACIÓ ACADÈMICA ENTRE LA UNIVERSITAT
AUTÒNOMA DE BARCELONA I LA FUNDACIÓ PRIVADA EINA

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 10 de desembre de 2019

REUNITS
D’una part, la senyora Margarita Arboix Arzo, Rectora Magnífica de la Universitat
Autònoma de Barcelona (en endavant, ‘UAB’), actuant en el nom i representació
d’aquesta universitat, tal i com estableix el Decret 260/2016, de 31 de maig (DOGC de
2 de juny de 2016), i de conformitat amb el que disposa l’article 75 dels Estatuts de la
UAB aprovats pel Decret 237/2003, de 8 d’octubre (DOGC de 22 d’octubre de 2008).
I de l’altra, la senyora Nuria Bretos Ribera, amb D.N.I. 37.734.944-V, Gerent i
Apoderada de la FUNDACIÓ EINA, (en endavant “EINA”) entitat amb domicili
social a Barcelona, Passeig de Santa Eulàlia 25 i CIF G-59539023; inscrita al Registre
de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 529, actuant en virtut de
l’Escriptura Pública de poders atorgada davant el Notari de Barcelona D. Manuel Piquer
Belloch, el dia 29 de juliol de 2017, amb el número 1.808 d’ordre del seu protocol.
Ambdues parts es reconeixen entre sí capacitat i competència suficient per obligar-se en
aquest conveni i
EXPOSEN
I.

Que la UAB i l’Associació EINA, en data 21 de desembre de 1994, van signar un
conveni de col·laboració acadèmica amb la finalitat de vincular Eina, Escola de
Disseny i Art a la UAB per a la impartició dels estudis propis conduents a
l’obtenció del títol de Graduat Superior en Disseny.

II.

Que en data 1 de setembre de 1996 la Fundació privada EINA va assumir les
activitats culturals i pedagògiques de l’Escola esmentada.

III.

Que en data 5 de maig de 2009 la Junta Permanent d’EINA, Escola de Disseny i
Art, va acordar substituir la seva denominació per EINA, Centre Universitari de
Disseny i Art.
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IV.

Que, de conformitat amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, en dates 17 i 22
de juliol de 2008 el Consell de Govern i el Consell Social de la UAB,
respectivament, van aprovar la creació del títol de Graduat/Graduada en Disseny.

V.

Que els estudis de Graduat/Graduada en Disseny substitueixen els estudis de
Graduat Superior en Disseny.

VI.

Que, a l’empara dels Estatuts de la UAB, de l’article 11 de la Llei Orgànica
6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats i del Decret 390/1996, de 2 de
desembre, de la Generalitat de Catalunya, de regulació del règim d’adscripció a
universitats públiques de centres docents d’ensenyament superior (DOGC 11-121996), el proppassat 10 de desembre de 2009 la UAB i EINA van formalitzar
conveni de col·laboració en virtut del qual ‘EINA, Centre Universitari de Disseny
i Art’, va quedar adscrit a la UAB com a centre docent d’ensenyament superior
que imparteix els estudis corresponents al títol propi de Graduat Superior en
Disseny fins a la seva extinció per la seva substitució pels estudis que condueixen
a l’obtenció del títol oficial de Graduat/Graduada en Disseny, els quals
s’organitzen a partir del curs acadèmic 2009-2010. Les parts signatàries van
pactar una durada de 10 anys.

VII. Que l’article 49.h) de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim jurídic del sector
públic estableix que el termini de durada inicial d’un conveni no podrà ser
superior a quatre anys, el qual podrà ser prorrogat per acord unànime per un
període fins a quatre anys addicionals.
VIII. Que és voluntat mantenir a ‘EINA, Centre Universitari de Disseny i Art’, com a
centre docent d’ensenyament superior adscrit a la UAB, motiu pel qual ambdues
parts sotasignats subscriuen el present conveni de col·laboració acadèmica que
sotmeten a les següents

CLÀUSULES
Primera.- Naturalesa i règim jurídic.
1. L’EINA, Centre Universitari de Disseny i Art (en endavant, ‘Centre’), és un centre
docent d’ensenyament superior adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona, que
organitza els estudis que condueixen a l’obtenció dels següents títols:
-

Graduat / Graduada en Disseny (Oficial).

- Màster oficial en Recerca en Art i Disseny.
- Màster propi en Tipografia avançada i disseny de pàgina.
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- Diploma de postgrau en Disseny Tipogràfic.
- Diploma de postgrau en Disseny de Pàgina i Editatge.
2. El Centre es regeix per la Llei Orgànica d’Universitats, per la Llei d’Universitats de
Catalunya, pels Estatuts de la UAB, per aquest conveni de col·laboració acadèmica, pel
Reglament propi i per qualsevol altra disposició dictada per l’Administració competent
per al desenvolupament de la normativa anterior.
3. Així mateix l’Escola assumeix tots els objectius prioritaris i les mesures concretes de
la política lingüística seguits per la Universitat en el sentit d’aconseguir que el català
esdevingui la llengua d’ús normal en tots els àmbits de la seva competència.
Segona.- Govern i administració.
1. El govern i l’administració del Centre correspon a la Junta de Govern, que serà
designada pel titular del centre, en la forma que determini el seu reglament -llevat del
que s’especifica al punt 3 d’aquesta clàusula-. En tot cas, s’haurà de garantir la
representació dels diferents sectors que formen part de la comunitat universitària del
Centre.
2. La Junta de Centre exercirà les funcions que li corresponen segons el Decret
390/1996 de regulació de l’adscripció de centres i les que els Estatuts de la UAB
atribueixin al Consell Mixt per a la supervisió de l’activitat docent i acadèmica i dels
aspectes econòmics dels centres adscrits, i que seran, com a mínim, les següents:
a) L’aprovació i la liquidació del pressupost del Centre.
b) El coneixement periòdic de l’estat de comptes de l’exercici pressupostari i la
supervisió de la situació patrimonial i de la gestió dels recursos econòmics.
c) L’aprovació de les propostes de designació del professorat.
d) L’aprovació del reglament i la normativa interna del Centre.
e) El nomenament dels càrrecs directius del Centre, a proposta del seu titular, tret
del càrrec de director.
f) L’aprovació de la memòria d’activitats anual.
g) En general totes les funcions que no hagin estat atribuïdes en les normes
d’organització i funcionament expressament a d’altres òrgans.
3. La UAB tindrà tres representants a la Junta de Centre, un dels quals serà designat per
la rectora com a delegat de la Universitat al Centre.
4. Les funcions de la Junta de Centre previstes a les lletres a, b, c, d, e i f de l’apartat 2
d’aquesta clàusula, en cap cas podran ser objecte de delegació.
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5. La Junta de Centre s’haurà de reunir com a mínim dos cops l’any. Els representants
de la UAB hauran de ser degudament convocats amb una antelació mínima de 10 dies
abans la sessió; la convocatòria haurà d’acompanyar-se de l’ordre del dia i de la
documentació pertinent.
6. En cas d’urgència i sempre que la Junta de Centre no sigui convocat dins el període
ordinari que s’estableixi al seu reglament, el 25% dels seus membres podrà sol·licitar la
convocatòria d’una sessió extraordinària.
7. En cas de constituir-se comissions delegades de la Junta de Centre, es garantirà la
presència com a mínim d’un membre de ple dret representant de la UAB.
Tercera.- Direcció.
1. La direcció del Centre serà nomenat pel rector o rectora a proposta del titular del
Centre i haurà de tenir la mateixa titulació que el director d’un centre universitari
homòleg de la UAB.
2. Correspon al director la gestió ordinària en el govern i l’administració del Centre en
la forma prevista en el Reglament.
3. La durada del mandat del director serà la mateixa que la dels directors dels centres
universitaris homòlegs. La seva renovació s’entendrà tàcitament acceptada si la UAB no
manifesta la seva voluntat en contra en un termini de dos mesos des de la comunicació
de la renovació de l’esmentat càrrec.
4. La rectora podrà cessar el director en cas d’incompliment de les condicions d’aquest
conveni, prèvia comunicació al Consell de Govern de la UAB i la Junta de Centre, i
amb audiència a l’interessat.
Quarta.- Professorat.
1. El professorat de l’Escola haurà de tenir la mateixa titulació que la Llei Orgànica
d’Universitats exigeix als centres homòlegs. Així mateix, el centre haurà de garantir que
es compleixen els percentatges de professorat doctor i de professorat que hagi obtingut
avaluació positiva de qualsevol de les agències de qualitat de l’Estat Espanyol, que
s’exigeixen a l’article 72.2 de la Llei Orgànica d’Universitats.
2. El professorat de l’Escola haurà d’acreditar un nivell adequat de coneixements de
llengua catalana, llevat que en les bases de la convocatòria s’estableixin uns requisits de
capacitació lingüística determinats, de conformitat amb els acords de la Junta de Govern
de la UAB de data 21 de novembre i 19 de desembre de 1996.
3. La contractació del professorat es farà d’acord amb el que estableix el reglament del
centre i estarà sotmesa a la normativa vigent d’incompatibilitats i a totes les normes
generals que li siguin aplicables.
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4. La venia docendi serà atorgada pel rector o rectora, amb els informes previs
pertinents, i s’entendrà que es concedeix per a tota la durada contractual del professor,
mentre no hi hagi variacions en l’assignació de docència ni indicis raonables de
deficiència en la seva tasca.
5. Les noves propostes de professorat, com també els canvis d’assignació de docència,
hauran de ser cursades abans del 15 de setembre de cada any per tal d’atorgar i, si
s’escau, renovar les venia docendi corresponents. En el cas de que hi hagi la necessitat
de realitzar canvis en el professorat durant el curs acadèmic, l’Escola els comunicarà a
la UAB per tal que es pugui procedir a l’expedició de la venia docendi.
6. El Centre comunicarà a la Universitat les altes i baixes de professorat i li
proporcionarà cada any, a l’inici del curs, la llista actualitzada dels seus professors, amb
la docència que té assignada cadascun.
Cinquena.- Estudis.
1. El Centre organitzarà els estudis que condueixen a l’obtenció dels següents títols:
- Graduat / Graduada en Disseny (Oficial).
- Màster oficial en Recerca en Art i Disseny.
- Màster propi en Tipografia avançada i disseny de pàgina.
- Diploma de postgrau en Disseny Tipogràfic.
- Diploma de postgrau en Disseny de Pàgina i Editatge.
2. El Centre podrà organitzar o participar en d’altres titulacions oficials (graus i màsters
universitaris) quan compti amb l’aprovació dels òrgans competents de la UAB i sigui
autoritzada la seva implantació pels òrgans competents de la Generalitat de Catalunya.
3. També podrà organitzar, si escau, cursos de formació permanent i/o altres títols
propis tant de grau com de postgrau, amb l’aprovació prèvia de la UAB.
Sisena.- Memòria d’activitats.
1. El Centre haurà de tenir per a cadascun dels estudis que ofereix una memòria
d’activitats, la qual inclogui el pla d’estudis corresponent, aprovada d’acord amb la
forma prevista en les disposicions de l’Administració educativa i en els Estatuts de la
UAB.
2. El Centre elaborarà una memòria d’activitats anual, sobre la qual el delegat de la
Universitat emetrà un informe, que serà tramesa a la Universitat i al Departament de la
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Generalitat de Catalunya competent en matèria d’Universitats. L’informe del delegat
haurà de concretar l’avaluació de l’activitat acadèmica del professorat i del
funcionament del Centre i si es compleixen els requisits previstos en la normativa vigent
i les obligacions que el Centre assumeix en el present conveni. El Centre facilitarà als
representants de la UAB l’accés a la documentació pertinent i a les seves instal·lacions
per poder emetre l’esmentat informe.
Setena.- Alumnes.
1. El nombre d’alumnes de nou ingrés als estudis oficials que imparteixi el Centre
vindrà fixat cada curs acadèmic per l’acord del Consell Interuniversitari de Catalunya.
2. L’alumnat de nou ingrés dels estudis oficials que imparteixi el Centre accediran
d’acord amb els criteris establerts a la normativa vigent per a l’accés als centres
universitaris públics.
Vuitena.- Supervisió acadèmica.
1. La supervisió acadèmica del Centre per part de la UAB la portarà a terme el delegat o
delegada nomenat per la Universitat.
2. El Centre haurà de comunicar anualment a la Universitat el seu Pla Docent i els
programes de les assignatures, d’acord amb la programació acadèmica establerta per la
Universitat Autònoma de Barcelona.
3. Per tal de garantir la qualitat dels estudis que s’imparteixen, l’Escola tindrà un
coordinador o coordinadora de titulació o, si s’escau, un cap d’estudis, per a cadascun
dels estudis impartits, que tindrà les funcions que preveu la normativa acordada per la
UAB al respecte.
Novena.- Avaluació de l’alumnat.
1. L’avaluació dels alumnes es farà d’acord amb el que disposi el Reglament del centre i
s’haurà de dissenyar de manera que sigui una avaluació objectiva, clara i transparent per
a l’estudiant, així com que garanteixi l’avaluació de l’adquisició dels coneixements i de
les competències transversals de cada matèria, d’acord amb el sistema d’ensenyament
de l’espai europeu d’educació superior, i amb la possibilitat de revisió de l’avaluació.
2. Les actes de qualificació final seran signades pel professorat de l’assignatura i pel
secretari del centre. El delegat de la Universitat n’haurà de tenir constància i, si tingués
indicis raonables d’alguna anomalia, ho comunicarà a la rectora, la qual decidirà allò
que estimi pertinent.
3. Realitzada una avaluació, l’estudiant podrà demanar una revisió mitjançant una
sol·licitud adreçada al director del centre, el qual designarà un tribunal de tres
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professors que procedirà a la revisió. La sol·licitud de revisió es podrà presentar
directament al Registre General de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Desena.- Titulacions.
1. Els estudis realitzats al Centre tindran els mateixos efectes acadèmics que els cursats
als centres universitaris homòlegs. La UAB farà els tràmits necessaris per a l’expedició
dels títols oficials corresponents segons la normativa vigent.
2. A la finalització dels altres estudis propis que pugui impartir el centre, tant de grau
com de postgrau, la Universitat expedirà els diplomes o certificats corresponents que
seran expedits pel rector o rectora d’acord amb el procediment que estableixi la
normativa acadèmica.
Onzena.- Normativa acadèmica.
El Centre es regirà en tot moment per les normatives acadèmiques dictades per la UAB.
La universitat informarà per escrit a l’Escola dels canvis de normativa que es
produeixin.
Dotzena.- Expedients acadèmics.
1. La secretaria de l’Escola tindrà la responsabilitat de la preparació i la custòdia dels
expedients dels alumnes, i el remetrà, quan correspongui, al Rectorat a l’efecte de la
tramitació del títol i d’arxiu.
2. En qualsevol moment, la UAB podrà requerir a l’Escola l’aportació dels esmentats
expedients per fer la comprovació de les dades pertinents.
3. Als efectes de facilitar el compliment d’aquestes obligacions, la Universitat posa a
disposició del centre docent adscrit els serveis de suport informàtic indicats a l’ANNEX
Nº1, els quals seran prestats per la Universitat, directament o a través de qualsevol dels
seus mitjans propis que hagin rebut l’encàrrec de fer-ho.
Tretzena.- Preus.
1. El preu corresponent als estudis de Graduat/Graduada en Disseny el fixarà la Junta de
Centre, i n’informarà a la UAB.
2. El Centre transferirà a la UAB una part dels preus públics per a la prestació de serveis
acadèmics que percep dels seus alumnes, d’acord amb el que legalment correspongui
segons les disposicions de l’Administració educativa en relació amb els centres
universitaris dependents de la UAB.
3.- La Fundació Privada EINA, titular d’EINA, Centre Universitari de Disseny i Art,
transferirà anualment a la UAB, en concepte de preu públic per a serveis de suport de
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gestió de la docència (inclosos els serveis de suport informàtic indicats a l’ANNEX
Nº1), la quantitat que fixi el Consell Social de la UAB per aquest concepte per cada curs
acadèmic, en el termini que l’esmentat òrgan de la Universitat estableixi.
El centre també podrà transferir directament al mitjà propi de la Universitat que
correspongui el preu pels serveis de suport de gestió de la docència (inclosos els serveis
de suport informàtic indicats a l’ANNEX Nº1) que rebi d’aquest en execució dels
encàrrecs que li ha conferit la Universitat.
Catorzena.- Relacions institucionals.
Les parts manifesten la voluntat d’aprofundir les relacions institucionals en matèria de
formació i recerca, la qual cosa s’haurà d’instrumentar a través de la corresponent
addenda. A més a més, les parts manifesten la seva predisposició en analitzar la
viabilitat d’implementar vies alternatives d’integració.
Quinzena.- Publicitat.
El Centre farà constar, a la capçalera dels impresos i documents utilitzats en la seva
gestió, la seva condició d’escola universitària adscrita a la UAB.
Setzena.- Durada del conveni.
1. Aquest conveni tindrà una durada inicial de 4 anys, a partir del 10 de desembre de
2019, el qual podrà ser prorrogat per acord unànime de les parts signatàries per un
període de fins a 4 anys més.
2. No obstant això, qualsevol de les parts podrà demanar-ne la rescissió
antelació mínima de dos anys en relació amb la fi del curs acadèmic en què
dur-la a terme, i sempre s’haurà de garantir als estudiants la possibilitat de
aquests estudis, de conformitat amb la reglamentació general d’extinció
d’estudis.

amb una
es pretén
finalitzar
de plans

3. Pel que fa a la revisió del conveni, en qualsevol moment podrà ser instada per
cadascuna de les parts.
Dissetena.- Incompliment del conveni.
En cas d’incompliment de les clàusules d’aquest conveni o de les normes que regulen el
règim d’adscripció dels centres docents d’ensenyaments superior o de qualsevol altre
prevista per la normativa vigent, la UAB establirà un termini per a la regularització de la
situació.
Transcorregut aquest termini sense que la regularització es produeixi, la UAB incoarà
l’expedient corresponent per tal de determinar si procedeix la suspensió o revocació de
l’adscripció del Centre, amb audiència prèvia del centre.
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Divuitena.- Reglament del centre.
El Reglament de l’Escola s’haurà d’ajustar, en tot cas, a les prescripcions previstes en
aquest conveni i, en general, al que preveu la normativa vigent.
Dinovena.- Derogació.
El present conveni deixa sense efecte l’anterior conveni de col·laboració acadèmica
entre la UAB i la Fundació privada EINA de data 10 de desembre de 2009.
Vintena.- Vigència.
La vigència d’aquest conveni resta supeditada a l’autorització de la modificació de
l’adscripció del Centre per la Generalitat de Catalunya.

I, perquè així consti, signen aquest conveni en el lloc i la data assenyalats a
l’encapçalament.

Per la Universitat Autònoma de
Barcelona

Per la Fundació Privada EINA
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ANNEX Nº1
SERVEIS DE GESTIÓ DE LA DOCÈNCIA D’ÀMBIT INFORMÀTIC

1.- identificació dels serveis.
Els serveis de gestió de la docència d’àmbit informàtic que podrà prestar la UAB al
Centre són els següents:
-

Facilitar la corresponent llicència d’us i el servei de manteniment, en modalitat
“Software as a Service”, dels aplicatius que formen part del sistema SIGMA
Academic que dona suport a les tasques relacionades amb la ordenació acadèmica i
a gestió acadèmica completa dels expedients del alumnes oficials que incorpora el
Centre. El sistema ha de garantir el funcionament d’acord amb les directrius de la
UAB, de la qual n’és escola adscrita.

-

Opcionalment, com a serveis addicionals el Centre pot demanar l’allotjament del
Moodle integrat amb el sistema de SIGMA Academic, així com la llicència d’ús i
servei de manteniment del sistema SIGMA Open Analytics per a facilitar l’analítica
de dades i obtenció d’indicadors així com Serveis de Formació, Consultoria i
evolutius per al desenvolupament diari de l’aplicació..

2.- Formalització dels serveis.
Anualment el Centre remetrà a SIGMA GESTIÓN UNIVERSITARIA A.I.E. (M.P.),
medi propi personificat de la UAB, un full de sol·licitud on identificarà els serveis
informàtics relatius al sistema SIGMA Academic descrits a l’apartat 1r del present
Annex i SIGMA GESTIÓN UNIVERSITARIA A.I.E. (M.P.), en prova de
perfeccionament de l’encàrrec, remetrà ofici indicant l’import del servei encomanat i els
termes de pagament, d’acord amb els preus aprovats pel Consell Social de la UAB.
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