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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT
ACORD GOV/95/2020, de 14 de juliol, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts del consorci Escola
Superior de Comerç Internacional (ESCI), i se n'aprova el text íntegre.
El Consorci Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI), integrat inicialment per l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, per mitjà dels departaments competents en matèria d'internacionalització de
l'empresa catalana i universitats, i la Universitat Pompeu Fabra, es va constituir mitjançant el Decret
320/1993, de 28 de desembre.
Les seves finalitats eren promoure els estudis de comerç internacional dins l'àmbit territorial de Catalunya i
l'exercici d'activitats docents en aquesta matèria per mitjà d'una escola de negocis internacionals adscrita a la
Universitat Pompeu Fabra, així com la realització de jornades, seminaris i conferències en el camp dels negocis
internacionals i la prestació de serveis de formació i recerca dins de l'àrea internacional de l'empresa.
El Patronat del Consorci Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI), en la seva sessió de 18 d'octubre de
2019, va aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci, de la qual, juntament amb les modificacions
derivades del procés de tramitació de l'expedient, certificades el 15 de maig de 2020, en resulta l'aprovació del
text refós dels Estatuts resultant.
La modificació dels Estatuts inclou, entre d'altres, l'adaptació a la normativa vigent, bàsicament la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; l'adscripció del Consorci a la Universitat Pompeu
Fabra; la incorporació al patronat de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona,
el Consell General de Cambres de Catalunya i PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya com a institucions
consorciades; el canvi en la presidència del Patronat del Consorci, que passa a ser del/de la rector/a de la
Universitat Pompeu Fabra, així com la reducció de la presència de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya, a l'àmbit del comerç i de la internacionalització de l'empresa catalana; i modifica el procés d'elecció
del/la director/a i de/la gerent del Consorci. També fa altres modificacions d'organització i de funcionament del
Consorci per millorar-ne la gestió.
Vist l'Acord del Govern del 10 de juliol de 2012, pel qual s'aproven els criteris per a la creació, la modificació i
la supressió d'entitats participades per la Generalitat, per a la presa de participació i la desvinculació d'entitats
existents i per a la tramitació de determinades propostes d'acord amb el Govern relatives a fundacions;
D'acord amb el que disposa l'article 26.o) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la Presidència de la
Generalitat i del Govern;
Per això, a proposta de la consellera d'Empresa i Coneixement, el Govern

Acorda:

−1 Aprovar la modificació dels Estatuts del consorci Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI) i el seu
text íntegre, que figura a l'annex d'aquest Acord.

−2 Els Estatuts del consorci Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI) que consten a l'annex d'aquest
Acord substitueixen el text dels Estatuts aprovats pel Decret 320/1993, de 28 de desembre.

−3 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 14 de juliol de 2020

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

2/8

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8178 - 16.7.2020
CVE-DOGC-A-20197019-2020

Víctor Cullell i Comellas
Secretari del Govern

Annex
Estatuts del consorci Escola Superior de Comerç Internacional

Capítol 1
Disposicions generals

Article 1
Amb la denominació consorci Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI), mitjançant el Decret 320/1993,
de 28 de desembre, es va constituir el consorci en el qual participen actualment la Universitat Pompeu Fabra,
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de
Barcelona, el Consell General de Cambres de Catalunya i la patronal PIMEC, Petita i Mitjana empresa de
Catalunya.
L'objecte del Consorci és el sosteniment i la gestió de l'Escola Superior de Comerç Internacional de la qual és
titular, tenint les finalitats següents:
a) La promoció dels estudis de comerç internacional i d'aquells altres àmbits que es considerin estratègics per a
la internacionalització de l'empresa catalana, dins l'àmbit territorial de Catalunya i l'exercici d'activitats docents
en aquesta matèria per mitjà d'una escola de negocis internacionals adscrita a la Universitat Pompeu Fabra.
b) La realització de jornades, seminaris i conferències en el camp dels negocis internacionals.
c) La prestació de serveis de formació i investigació dins de l'àrea internacional de l'empresa que abasti
qualsevol àmbit de les gestió empresarial, de la gestió ambiental, de la sostenibilitat i de les relacions
internacionals.

Article 2
El consorci, que té caràcter voluntari i indefinit, és una entitat de dret públic que es regirà pels presents
Estatuts i per la legislació que li sigui d'aplicació. Mentre no es modifiquin les actuals circumstàncies pel que fa
a la composició dels seus òrgans de govern, el consorci estarà adscrit a la Universitat Pompeu Fabra als efectes
de la normativa sobre el règim jurídic del sector públic que li resulta d'aplicació.

Article 3
El domicili del consorci s'estableix al Passeig de Pujades, 1, 08003 Barcelona.

Article 4
Podran integrar-se a l'ESCI altres corporacions, entitats i institucions, de dret públic o privat, les activitats de
les quals estiguin totalment o parcialment en consonància amb els objectius de l'ESCI, sempre que acceptin
expressament aquests Estatuts i que hi hagi un acord previ d'admissió adoptat conforme al que preveu l'article
21 d'aquests Estatuts.

Article 5
Als efectes de la normativa universitària, l'Escola Superior de Comerç Internacional està adscrita a la
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Universitat Pompeu Fabra com a escola superior universitària.

Capítol 2
Òrgans de govern

Article 6
6.1 L'ESCI es regirà pels òrgans següents:
a) Patronat.
b) Director/a.
c) Gerent/a.
6.2 Pot constituir-se un consell assessor integrat per institucions, corporacions, entitats o persones de
reconegut prestigi dins el camp que constitueix la funció bàsica del consorci, que actuarà d'òrgan consultiu de
l'ESCI.

Article 7
El Patronat, òrgan superior del Consorci, està format per:
a) El/la rector/a de la Universitat Pompeu Fabra, que ocuparà la presidència;
b) Set vocals, en representació dels membres del consorci:
3 en representació de la Universitat Pompeu Fabra;
1 en representació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, designat per la conselleria del
departament competent en matèria de comerç i internacionalització de l'empresa catalana;
1 en representació de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona;
1 en representació del Consell General de Cambres de Catalunya;
1 en representació de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya;
A les reunions del patronat seran convocats el director/a i el/la gerent del consorci, que hi assistiran com a
convidats, amb veu però sense vot.
Poden assistir-hi, amb veu però sense vot, un representant dels Alumni ESCI-UPF i els exconsellers acadèmics
i exdirectors.
Per acord del Patronat, es pot acordar que algun dels vocals ocupi el càrrec de vicepresident/a, amb les
funcions que específicament se li atribueixin en el moment de la designació.
Igualment, el Patronat podrà designar al gerent/a per a ocupar el càrrec de secretari/a, o nomenar a una altra
persona que no tingui la condició de membre del Patronat.

Article 8
La renovació dels membres del Patronat es farà d'acord amb la periodicitat que determinin les institucions,
coincidint amb les renovacions que es produeixin al seu si, sens perjudici que cada institució pugui remoure el
seu representant i designar-ne un de nou sempre que ho consideri oportú.

Article 9
La incorporació de nous membres al consorci requerirà majoria de dues terceres parts dels membres del
Patronat.
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Article 10
Són atribucions del Patronat:
a) L'aprovació del programa global d'activitats.
b) L'aprovació de les normes de règim interior del consorci.
c) L'aprovació del reglament de funcionament de l'Escola.
d) L'aprovació del pressupost i la plantilla de personal.
e) La censura de comptes.
f) L'aprovació dels comptes dels pressupostos i l'administració del patrimoni.
g) La proposta de modificació dels Estatuts.
h) L'aprovació i modificació del domicili social.
i) L'aprovació de la memòria de gestió i de l'inventari-balanç.
j) L'admissió de nous membres del consorci.
k) La proposta de dissolució i liquidació del consorci.
l) Els actes de disposició del patrimoni del consorci.
m) El nomenament del director i del gerent.
n) L'aprovació o proposta d'autorització de les operacions d'endeutament segons s'escaigui.

Article 11
Correspon al president del Patronat l'exercici de les funcions següents:
a) Fixar l'ordre del dia i convocar les sessions del Patronat.
b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat i dirigir-ne les deliberacions. En cas de no
assistència del president, pot delegar per escrit aquestes funcions a un altre membre del Patronat.
c) Representar judicialment i administrativament el consorci; per a l'exercici de l'esmentada representació
podrà conferir manaments.

Article 12
El director del Consorci serà nomenat i separat pel Patronat, a proposta del president del consorci. En tant que
director del centre docent adscrit, el seu nomenament i cessament correspon al rector de la Universitat Pompeu
Fabra. El nomenament haurà de recaure en una persona especialment qualificada per a aquest càrrec, d'acord
amb la legislació universitària i la normativa de la UPF.

Article 13
Correspon al director l'exercici de les funcions següents:
a) Representar al centre docent.
b) Dirigir, coordinar, supervisar i impulsar les activitats docents i investigadores de l'ESCI.
c) Elaborar el reglament de funcionament de l'ESCI.
d) Presentar davant el Patronat el pla global d'activitats.
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Article 14
El gerent, que actuarà sota la direcció del director, serà nomenat i separat pel Patronat, a proposta del
president del consorci. El nomenament haurà de recaure en una persona especialment qualificada per a aquest
càrrec.

Article 15
Correspon al gerent l'exercici de les funcions següents:
a) Executar, publicar i fer complir els acords del Patronat.
b) Administrar el patrimoni del consorci.
c) Exercir la condició d'òrgan de contractació del consorci.
d) Preparar el projecte de pressupost.
e) Contractar serveis, estudis i personal.
f) Organitzar els serveis.
g) Desenvolupar la gestió econòmica i ordenar els pagaments.
h) Exercir les accions judicials, donant compte al Patronat.
i) Elaborar els documents a què es refereix l'article 29 d'aquests Estatuts.
j) Efectuar qualsevol altre funció no atribuïda expressament al Patronat o al director.
Article 16
El Consell Assessor, la composició del qual serà acordada pel Patronat, tindrà les funcions següents:
a) Informar sobre el pla global d'activitats.
b) Formular propostes i projectes sobre el funcionament de l'ESCI.
c) Proposar noves activitats.
El director i el gerent assistiran a les reunions del Consell Assessor amb veu però sense vot.

Capítol 3
Funcionament del Patronat

Article 17
El Patronat mantindrà sessions com a mínim dues vegades l'any. També es reunirà quan el convoqui el
president o quan ho sol·liciti la tercera part dels seus membres.

Article 18
Les convocatòries es faran per escrit, amb l'ordre del dia corresponent, i seran notificades a cadascun dels
membres amb una antelació mínima de deu dies, excepte quan es tracti de la convocatòria de sessions
extraordinàries, que es farà amb un termini de 48 hores.
El Patronat també es pot reunir, quan escaigui, mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre
sistema que no impliqui la presència física dels seus membres. En aquests casos és necessari garantir la
identificació de les persones que assisteixen a la reunió, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat
d'intervenir en les deliberacions, l'emissió del vot i la constància de la seva recepció i autenticitat. La reunió
s'ha d'entendre celebrada al domicili del Consorci. En les reunions virtuals s'han de considerar persones
assistents les persones membres del Patronat que hagin participat a la multiconferència, videoconferència o

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

6/8

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8178 - 16.7.2020
CVE-DOGC-A-20197019-2020

qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física.
També es poden adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació
telemàtica o qualsevol altre mitjà sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, quedi constància
de la recepció del vot i se'n garanteixi l'autenticitat. En aquests casos, s'entén que l'acord s'adopta al lloc del
domicili del Consorci i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

Article 19
Els acords seran adoptats per majoria simple dels membres presents, llevat del supòsit en què aquests
Estatuts estableixin un règim diferent. En cas d'empat, el vot del President/a serà diriment.

Article 20
Caldrà el vot favorable de les dues terceres parts dels membres del Patronat per a la validesa dels acords que
s'adoptin sobre les matèries següents:
a) Modificació dels Estatuts.
b) Aprovació del pressupost.

Article 21
Caldrà el vot unànime de tots els membres del Patronat per a la dissolució o transformació del consorci.

Article 22
La modificació dels Estatuts a proposta del Patronat requerirà l'aprovació dels òrgans de govern de les entitats
consorciades.

Article 23
El secretari estendrà acta de les reunions i la signarà, conjuntament amb el president, i durà a terme totes
aquelles altres funcions atribuïdes per la normativa vigent als secretaris dels òrgans col·legiats.

Capítol 4
Règim jurídic i financer

Article 24
L'ESCI és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica plena per al compliment de les seves finalitats, i
pot realitzar actes d'administració i de disposició de béns, contractes i, en general, tots els actes necessaris per
assolir els objectius establerts en aquests Estatuts.
Per realitzar operacions d'endeutament a llarg termini l'ESCI haurà d'obtenir la prèvia autorització de les
entitats consorciades.

Article 25
El règim de contractació del consorci i les adquisicions patrimonials estan subjectes al dret públic i s'ajustarà al
que disposi la legislació sobre contractació del sector públic en la mesura que li sigui d'aplicació.
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Article 26
El personal del consorci és contractat i es regeix per les normes de dret laboral, així com per la resta de
normativa d'ocupació pública que li sigui aplicable.
Sens perjudici de l'anterior, les entitats públiques consorciades poden adscriure personal funcionari, laboral o
estatutari, en comissió de serveis o en la situació que legalment correspongui. Aquest personal es regeix per
les disposicions normatives que respectivament li siguin aplicables en cada moment atenent la procedència i la
naturalesa de la relació d'ocupació, sense perjudici del que disposi la normativa sobre règim jurídic del sector
públic.

Article 27
Per a la realització dels seus objectius, el consorci disposarà dels recursos següents:
a) Els ingressos derivats de l'activitat del consorci.
b) Els ingressos procedents del patrimoni del consorci.
c) Les subvencions, donacions, llegats i ajuts de tot tipus procedents de persones, entitats i institucions
públiques o privades.
d) Els derivats de les operacions d'endeutament autoritzades.
e) Les subvencions o aportacions de les entitats consorciades, si s'escau. No es preveuen aportacions
periòdiques per part dels ens consorciats, tota vegada que el Consorci es finança mitjançant els ingressos que
percep. En el cas d'haver-se de fer aportacions extraordinàries, els ens consorciats establiran el compromís
mitjançant un conveni específic que requerirà l'aprovació prèvia dels seus òrgans competents i/o de control, no
podent el Consorci iniciar la realització de les activitats que s'hi contemplin fins el moment en què pugui
comptar amb les quantitats compromeses.
f) Qualsevol altre recurs que pugui correspondre-li d'acord amb les lleis.

Article 28
El règim comptable, pressupostari i de control del Consorci és el de l'entitat del sector públic a la qual està
adscrit.

Article 29
L'exercici econòmic comença el dia 1 de juliol i finalitza el 30 de juny.
La liquidació del pressupost, els comptes de l'exercici precedent i la memòria de gestió seran sotmesos pel
gerent a l'estudi i aprovació del Patronat abans del 30 d'octubre de cada any.

Article 30
El control financer del consorci es realitzarà d'acord amb allò que estableixi l'entitat pública d'adscripció del
consorci. No obstant això, el Patronat establirà es sistema de control intern de tots els actes i documents dels
quals puguin derivar drets i obligacions de contingut econòmic, en el marc de les directrius de la Universitat.

Capítol 5
Separació i dissolució del consorci

Article 31
En el cas que alguna de les institucions que formen el consorci resolgui separar-se'n, aquest pot continuar
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vigent, si així ho acorden les institucions restants, sempre que romanguin en el consorci almenys, dues
administracions, entitats o organismes públics que estiguin vinculats amb més d'una administració o ens
depenent. Els requeriments per a la separació del consorci són:
a) La notificació formal de la decisió, davant del patronat, amb un preavís d'un any.
b) La institució que vulgui separar-se ha d'estar al corrent dels compromisos assumits anteriorment a la
proposta.
c) La institució que vulgui separar-se ha de garantir la liquidació de les obligacions aprovades fins al moment
de la separació.
En el cas que s'acordi la separació del consorci, s'ha de liquidar la quota de separació que correspongui a qui
exerciti el dret de separació, d'acord amb la participació que li hagués correspost en el saldo resultant del
patrimoni net, d'haver tingut lloc la liquidació.

Article 32
El consorci es dissoldrà per les causes següents:
a) L'acord unànime de totes les entitats que l'integren.
b) La impossibilitat legal o material de dur a terme les seves finalitats.
c) La separació de la Universitat Pompeu Fabra com a membre del consorci.
En cas de dissolució, el patronat adoptarà els acords necessaris per a la liquidació del seu patrimoni.
La quota de liquidació de cada membre del consorci es calcularà d'acord amb la participació que li correspongui
en el saldo resultant del patrimoni net, prenent en consideració tant el percentatge de les aportacions al fons
patrimonial del consorci, com el finançament concedit cada any.

(20.197.019)
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