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Disposicions

DEPARTAMENT
D’INNOVACIÓ,
UNIVERSITATS I EMPRESA

DECRET

137/2010, de 5 d’octubre, pel qual s’aprova la modiicació dels Estatuts de l’Escola 
Superior de Comerç Internacional (ESCI).

Mitjançant el Decret 320/1993, de 28 de desembre, es van aprovar la integració de 
la Generalitat de Catalunya en el Consorci Escola Superior de Comerç Internacional 
(ESCI) i els Estatuts d’aquest organisme, que van ser modificats d’acord amb el 
Decret 232/2000, de 26 de juny; el Decret 73/2006, d’11 d’abril, i el Decret 277/2007, 
de 18 de desembre. L’article 22 dels Estatuts preveu que la seva modificació, a 
proposta del Patronat d’ESCl, requereixi I’aprovació del Govern de la Generalitat 
i dels òrgans de govern competents de la Universitat Pompeu Fabra.

EI 14 de juliol de 2009 el Patronat de l’Escola Superior de Comerç Internacional 
va acordar proposar la modificació de I’article 1 dels Estatuts. EI 3 de març de 2010 
el Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra va aprovar també la modifi-
cació de I’article esmentat dels Estatuts de l’Escola. Correspon ara, per tant, que el 
Govern de la Generalitat acordi la modificació corresponent i determini que, atès 
que ja es disposa de tots els requisits necessaris per a la seva aplicació efectiva, 
l’entrada en vigor d’aquesta modificació sigui immediata.

Per això, a proposta del conseller d’lnnovació, Universitats i Empresa i d’acord 
amb el Govern,

DECRETO:

Article únic
Es modifica l’apartat c) de I’article 1 dels Estatuts de l’Escola Superior de Comerç 

Internacional, que queda redactat de la manera següent:
“c) La prestació de serveis de formació i recerca dins de l’àrea internacional de 

l’empresa que abasti qualsevol àmbit de la gestió empresarial, de la gestió ambiental, 
de la sostenibilitat i de les relacions internacionals.”

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 5 d’octubre de 2010

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

JOSEP HUGUET I BIOSCA

Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa

(10.273.041)
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