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PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL DE GOVERN PER A 
L’APROVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE LA UPC EN LA 
FUNDACIÓ CENTRE D’INNOVACIÓ TECNOLÒGICA DE LA 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (CIT-UPC) 
 
 
ANTECEDENTS 
 

1.- Mitjançant acord 277/2009, de 21 de desembre, el Consell de Govern de 
la UPC va ratificar la proposta d’Estatuts del Centre d’Innovació Tecnològica 
de la UPC. 

Així mateix, mitjançant acord 74/2009 i vist l’acord 196/2009 del Consell de 
Govern de 17 de novembre i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del 
Consell Social, el Ple del Consell Social de data 1 de desembre de 2009 va 
aprovar les bases de creació del Centre d’Innovació Tecnològica de la UPC. 
 
2.- La Universitat Politècnica de Catalunya està interessada a promoure i 
constituir conjuntament, entre d’altres, amb la Fundació Pública del Parc de 
la UPC i la Fundació Politècnica de Catalunya, la Fundació Pública Centre 
d’Innovació Tecnològica de la Universitat Politècnica de Catalunya (CIT-UPC), 
atesos els objectius principals de la mateixa, recollits en l’article 5 del 
projecte d’Estatuts de la Fundació que s’adjunten com a annex núm. 1 
d’aquesta proposta. 
 
Així mateix cal fer esment que l’estructura de les unitats de recerca de la 
UPC aprovada per acord núm.112/2006 del Consell de Govern, regula els 
Grups de Recerca Acreditats (GRA). Els GRA poden ser, en l’actualitat, de 
dos tipus: els Centres Específics de Recerca (CERs) i els Centres d’Innovació 
i Tecnologia que formen part de TECNIO (abans Xarxa IT). 
 
Tot aquest conjunt d’entitats pròpies i entitats participades constitueixen un 
actiu en recerca, innovació i transferència de tecnologia fonamental per al 
desenvolupament del nostre país. Aquesta diversitat comporta una gran 
riquesa que exigeix però una gestió més complexa i fa necessari articular i 
ordenar tot aquest conjunt d’entitats i unitats generadores de recerca i 
coneixement, per complir de forma eficient els seus objectius. 
 
Alhora cal estructurar la identificació d’àrees de col·laboració amb la 
indústria i institucions públiques i privades, i establir contractes de recerca o 
d’assessorament tècnic que dirigeixin la recerca cap a objectius d’interès 
comú, assegurant al mateix temps una transferència de resultats ràpida i 
efectiva. 
 
Per fer front a aquest repte es proposa la creació de la Fundació Centre 
d’Innovació Tecnològica de la UPC, com a instrument de la universitat per 
acollir, articular i promocionar aquest conjunt d’unitats/entitats i a la 
vegada millorar la visibilitat de la seva activitat i la percepció externa de la 
UPC. 
 



3.- Respecte al pla d’actuació de la Fundació, d’acord amb l’article 15 del 
projecte d’Estatuts de la Fundació, correspon al Patronat definir els 
objectius estratègics de la Fundació que es consideren més adequats per a 
l'acompliment de l'objecte fundacional, així com decidir les activitats 
formatives, científiques, culturals i institucionals. 
També cal destacar que de conformitat amb l’article 6 del projecte 
d’Estatuts la Fundació tindrà la consideració de medi propi i servei tècnic de 
la Universitat Politècnica de Catalunya, d’acord amb el règim previst a la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 
4.-  El domicili de la Fundació és a Barcelona, al c/ Jordi Girona, 31, Edifici 
Rectorat. 
 
5.-  La UPC juntament amb la Fundació Pública del Parc UPC, la Fundació 
Politècnica de Catalunya, entre d’altres, aportaran la quantitat màxima de 
60.000 € a la dotació inicial de la Fundació, i la seva participació es 
materialitza formant part del Patronat, representada pel rector de la UPC, 
que en serà el President, així com pels altres membres que s’esmenten en 
l’article 16 del projecte d’Estatuts. 
 
També formarà part d’altres òrgans de govern de conformitat amb el previst 
en el Títol 4 del projecte d’Estatuts. En aquest mateix sentit, la UPC també 
estarà representada, entre d’altres, en el  Consell Executiu. 
 
6.- La rendició de comptes de la Fundació es farà d’acord amb el previst a 
l’article 12 del projecte d’Estatuts que s’adjunten com a annex. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 40 dels Estatuts de la UPC, aprovats per Decret 
225/2003, de 23 de setembre, estableix que “La creació, la modificació i la 
supressió de les persones jurídiques del Grup UPC, així com la integració 
d’aquestes en altres entitats, requereix l’aprovació del Consell de Govern i 
la del Consell Social, a proposta del rector o la rectora” 
 
Segon. L’article 137 dels Estatuts de la UPC, aprovats pel Decret 225/2003, 
de 23 de setembre, preveu que correspon al Consell Social vetllar pel 
patrimoni de la Universitat i aprovar la desafectació dels béns de domini 
públic. També li correspon, a proposta del Consell de Govern, autoritzar el 
rector o la rectora a adoptar els acords d’adquisició, disposició i gravamen 
de béns immobles i, a partir dels límits que aprovi el Consell Social, dels 
béns mobles de la Universitat, dels títols valor i de les participacions socials, 
segons el que preveu la Llei d’universitats de Catalunya i la legislació de 
patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 
 
En virtut de tot això, el rector de la UPC formula la següent: 
 
 
 
 
 



 
PROPOSTA D’ACORD 
 
Primer. Aprovar la participació de la UPC en la Fundació Centre d’Innovació 
Tecnològica de la Universitat Politècnica de Catalunya (CIT-UPC) i aprovar-
ne i acordar-ne la creació, d’acord amb el projecte d’Estatuts que s’adjunta 
en l’annex núm. 1, així com l’aportació, per part de la UPC juntament amb 
la Fundació Pública del Parc UPC, la Fundació Politècnica de Catalunya, 
entre d’altres, de la quantitat màxima de 60.000 € a la dotació inicial de la 
Fundació esmentada i proposar que s’autoritzi que el domicili de la mateixa 
quedi fixat a Barcelona, c/ Jordi Girona, 31, Edifici Rectorat, per la seva 
posterior aprovació per part del Consell Social.  
 
Segon. Autoritzar el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya 
perquè, en nom i representació d’aquesta universitat, dugui a terme els 
actes següents: 
 
1. Les actuacions davant de qualsevol autoritat, organisme o entitat, ja 
sigui públic o privat, que siguin necessàries per a la formalització de l’acord 
anterior i els compromisos que se’n derivin, la constitució notarial i el 
registre públic de la Fundació, si escau. 
 
2. L’aprovació dels Estatuts corresponents, així com les modificacions no 
substancials que es poguessin introduir en aquests Estatuts.  
 
3. L’acceptació del càrrec de patró i la designació i el nomenament, si 
escau, dels representants de la UPC en els diferents òrgans de la Fundació, 
així com de les persones que hagin d’actuar en qualitat de substituts en les 
reunions dels òrgans de la mateixa. 
 
4. La formalització davant notari, si escau, dels presents acords i dels 
compromisos que se’n derivin, perquè si cal, d’acord amb la finalitat que es 
persegueix, el notari rectifiqui els defectes o les omissions que s’hi hagin 
pogut advertir.  
 
 
 
Barcelona, febrer de 2010 
 
 




