
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT

ORDRE ECO/326/2015, de 14 d'octubre, per la qual es dóna conformitat al canvi de titularitat i de
denominació de l'Escola Universitària d'Infermeria Creu Roja, centre adscrit a la Universitat Autònoma de
Barcelona, que passa a denominar-se Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa.

 

El Reial decret 2350/1982, de 27 d’agost, pel qual s’aprova la conversió de l’Escola d’Ajudants Tècnics Sanitaris
de la Creu Roja Espanyola a Barcelona en Escola Universitària d’Infermeria, quedant adscrita a la Universitat
Autònoma de Barcelona, va autoritzar l’adscripció de l’Escola esmentada a la Universitat Autònoma de
Barcelona, sota la titularitat de Creu Roja Espanyola.

En aquesta Escola s’imparteixen els estudis oficials de grau en infermeria i grau en teràpia ocupacional.

En data 1 d’octubre de 2012, es va formalitzar i es va elevar a públic el document privat de compravenda
entre la Creu Roja Espanyola i la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer, mitjançant el qual es transmet la
titularitat de l’Escola Universitària d’Infermeria Creu Roja a la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer.

En data 3 de febrer de 2015, es va signar un nou conveni de col·laboració acadèmica entre la Universitat
Autònoma de Barcelona i la nova titular de l’Escola.

Per tot això, i de conformitat amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d'universitats; la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i els Estatuts de la Universitat
Autònoma de Barcelona, amb la proposta del Consell de Govern i amb l’informe favorable del Consell Social de
la Universitat, a proposta del director general d’Universitats,

 

Ordeno:

 

Article 1

Es dóna conformitat al canvi de titularitat de l'Escola Universitària d’Infermeria Creu Roja, centre adscrit a la
Universitat Autònoma de Barcelona, que passa a ser de titularitat de la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer.

 

Article 2

Es dóna conformitat al canvi de denominació de l’Escola Universitària d’Infermeria Creu Roja, que passa a
denominar-se Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa.

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Barcelona, 14 d’octubre de 2015

 

Andreu Mas-Colell
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