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1. INTRODUCCIÓ: MEMÒRIA I OBJECTIUS DE LA FUSIÓ
I.- El CENTRE D’INNOVACIÓ DEL TRANSPORT (CÈNIT) és un centre d’investigació i
consorci format per la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Territori i
Sostenibilitat, i la Universitat Politècnica de Catalunya, constituït l’any 2000 pel Decret
276/2000, de 31 de juliol, publicat el 9 d’agost del mateix any en el D.O.G.C. del qual
s’adjunta còpia com ANNEX I.

Té com a finalitats promoure la investigació, la innovació i el desenvolupament del
transport i la gestió de la mobilitat, donant suport al desenvolupament empresarial,
institucional i professional per mitjà de la transferència de tecnologia, la difusió del
coneixement i l’establiment de col·laboracions amb altres organismes.

En tots els anys del seu funcionament, ha participat en nombrosos estudis, informes i
recomanacions vinculades amb el sector del transport i gestió de la mobilitat, tant en
l’àmbit català, estatal com internacional.

El CENTRE INTERNACIONAL DE MÈTODES NUMÈRICS A L’ENGINYERIA (CIMNE) és un
centre d’investigació i consorci entre a la Generalitat de Catalunya (adscrit al
Departament d’Empresa i Coneixement) i la Universitat Politècnica de Catalunya,
constituït l’any 1987 pel Decret 150/1987, de 13 de març, publicat al D.O.G.C., del qual
se n’acompanya còpia com ANNEX II.

Té com a objectius el desenvolupament de mètodes numèrics i tècniques de
computació per la millora del coneixement i la tecnologia en les ciències aplicades.

II.- Tenint en compte que els ens consorciats que van decidir la creació dels dos
consorcis són les mateixes (Generalitat de Catalunya i UPC), les dues institucions
consorciades, en base als criteris de:

(i)

Racionalització de les entitats públiques i simplificació de les seves
estructures; i

(ii)

Similitud en quant a les activitats de gestió i organització dels dos consorcis;

han considerat convenient procedir a la integració, per fusió per absorció, del CENIT
dins del CIMNE, respectant la identitat, imatge i nom del CENIT front a tercers en
l’àmbit del sector del Transport i de la mobilitat.
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III.- Els Òrgans de Govern dels dos consorcis han acordat iniciar el procediment de
fusió entre el CENIT (entitat absorbida) i el CIMNE (entitat absorbent), i a aquest fi,
han elaborat el present Projecte de Fusió per Absorció de forma conjunta pels dos
consorcis, mitjançant el qual el CENIT passaria a ser absorbit en la seva totalitat pel
CIMNE, quedant extingida l’entitat absorbida.

En data 28 de gener de 2016, l’Òrgan de Govern del CENIT aprovà l’inici del
procediment de fusió per absorció a favor del CIMNE.
En data 19 d’abril de 2016, la Comissió Executiva del CIMNE aprovà l’inici del
procediment de fusió per absorció a favor del CIMNE, pendent de ratificació per part
del Consell de Govern del CIMNE.
En data 20 de maig de 2016, el Consell de Govern del CIMNE ratificà l’acord de la seva
Comissió Executiva relatiu a l’inici del procediment de fusió per absorció del CENIT pel
CIMNE.

IV.- En quant als OBJECTIUS I FINALITATS DE LA FUSIÓ, indicar que les entitats
fusionades tenen un objecte similar i complementari, dedicant-se ambdues a, entre
d’altres segons els seus respectius estatuts:

a) Promoure la investigació, la innovació i el desenvolupament, impulsant la
creació de grups de treball amb caràcter nacional i internacional.
b) Organitzar cursos de formació sobre aspectes bàsics, científics i tecnològics.
c) Difondre informació científica i tècnica.
d) Estimular la cooperació científica internacional i organitzar trobades científiques
nacionals i internacionals.
e) Donar suport al desenvolupament empresarial, institucional i professional per
mitjà de la recerca, innovació, transferència de tecnologia i la difusió del
coneixement, i l’establiment de les col·laboracions que calgui amb altres
organismes.
f) Promocionar serveis de consulta i de suport tècnic a institucions i empreses de
diferents països, particularment de països en vies de desenvolupament.

L’objectiu que es persegueix amb la realització d’aquesta operació és obtenir una
estructura organitzativa més racional, simplificada i flexible que permeti augmentar-ne
la seva eficiència operacional i funcional, fent possible l’optimització d’aspectes
econòmics i financers.

Com a conseqüència de l’anterior, entre els objectius que es pretenen amb la fusió de
les referides entitats, cal senyalar els següents:
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1. Es pretén que, donada la similitud i complementarietat de les activitats dels dos
consorcis, es concentri en una d’elles (l’absorbent, CIMNE), aquestes activitats,
a efectes de simplificació d’estructura econòmica, funcional, organitzativa i
administrativa, permetent així mateix la generació d’economies d’escala.
2. Dotar al CIMNE d’una nova àrea de coneixement, integrant el CENIT com un
grup de recerca dintre del CIMNE.
3. La optimització, simplificació i racionalització de la gestió de les entitats
fusionades, una reducció de despeses administratives, jurídiques i d’estructura,
eliminant redundàncies i duplicitats existents en els procediments
administratius, comptables i de gestió actualment implantats, així com una
major dimensió del CIMNE front a un mercat cada cop més competitiu.
4. Dotar al CIMNE d’una nova àrea d’enginyeria del transport.
5. Suprimir les obligacions fiscals, laborals i comptables del CENIT, podent reduir
significativament els costos interns i externs derivats del compliment d'aquest
tipus de liquidacions recurrents i periòdiques.
6. Optimització dels recursos comuns i unificació de l’estructura i de la gestió per
tal d'aconseguir una millora en eficiència.
7. Incrementar la solvència tècnica i la imatge i presència al sector.
8. L’eliminació de les possibles duplicitats derivades de l’estructura actual.
En aquest sentit, s’ha considerat oportú dur a terme la fusió de les entitats mitjançant
l’absorció del Centre d’Innovació del Transport per part del Centre Internacional de
Mètodes Numèric en Enginyeria, aconseguint amb això optimitzar, simplificar i
racionalitzar la gestió de l’entitat absorbida i seguir complint amb les finalitats
estatutàries.
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2. IDENTIFICACIÓ DE L’ENTITAT ABSORBENT I DE L’ENTITAT ABSORBIDA
QUE PARTICIPEN A LA FUSIÓ
2.1. ENTITAT ABSORBENT:
2.1.1. Dades identificatives:
-

Denominació: Centre Internacional de Mètodes Numèric a l’Enginyeria.

-

Domicili: carrer Gran Capità, S/N, Edifici C-1 del Campus Nord de la Universitat
Politècnica de Catalunya, 08034 Barcelona.

-

Document de constitució: el Decret 150/1987, de 13 de març.

-

Estatuts vigents de CIMNE, ACORD GOV/160/2015 de 13 d’octubre.

-

Codi d’Identificació Fiscal: Q-5850006-G.

-

Òrgan de Govern, Estructura i Composició actual:

-

o

Consell de Govern:
 Sr. Jordi Baiget (President i Conseller d’Empresa i Coneixement)
 Dr. Eugenio Oñate (Vicepresident)
 Representants de la Generalitat de Catalunya:
• Sra. Núria Betriu
• Sr. Ricard Font
 Representants de la UPC:
• Dr. Enric Fossas
• Dr. Benjamin Suárez
 Representant de la UNESCO: Dr. Lluís Ramallo

o

Comissió Executiva, President: Dr. Eugenio Oñate

o

Consell Científic Assessor

o

Director: Dr. Eugenio Oñate

o

Gerència: Sra. Anna Font

Té la consideració de centre CERCA, regulat a la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de
mesures fiscals i financeres, i segons Resolució ECO/2405/2015, de 21
d'octubre en què es reconeix al CIMNE com a centre CERCA.
Ambdues s’acompanyen al present Projecte com a ANNEX III.
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-

Finalitats estatutàries, establertes a l’article 1 dels seus Estatuts:
a) Promoure la investigació i el desenvolupament dels mètodes numèrics i la
seva aplicació a la solució de problemes científics i tecnològics d’enginyeria,
impulsant la creació de grups de treball amb caràcter nacional i
internacional.
b) Organitzar cursos de formació sobre aspectes bàsics, científics i tecnològics
dels mètodes numèrics i les seves aplicacions a l’enginyeria.
c) Difondre informació científica i tècnica sobre els camps esmentats.
d) Estimular la cooperació científica internacional i organitzar trobades,
congressos i tallers científics nacionals i internacionals.
e) Participar activament en el desenvolupament industrial a través de la
recerca i de la transferència tecnològica, establint les col·laboracions que
calguin amb altres organismes o duent a terme l’activitat directament en el
mercat.
f) Proporcionar serveis de consulta i de suport tècnic a les institucions i les
empreses de països en vies de desenvolupament, col·laborant amb els
programes de la UNESCO.

A data d’avui, el CIMNE desenvolupa les seves finalitats, entre altres, a les àrees de
l’enginyeria civil i mecànica, energia i medi-ambient, enginyeria bio-mèdica,
computació i tecnologia de la informació i per últim també a l’àrea de transport, si bé
enfocada més concretament a l’enginyeria del transport aeroespacial així com a
l’enginyeria del transport naval i marítim.

Els estatuts del CIMNE van ser adequats a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local i, específicament, a l’actual règim
jurídic dels consorcis previst a la seva disposició addicional vintena, afegida a la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, mitjançant Acord del Govern de la Generalitat
número 160/2015, de 13 d’octubre. S’adjunten com a ANNEX IV els Estatuts en vigor
del CIMNE.

2.1.2. Antecedents:
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En data 20 de maig de 1987 es publicà i entrà en vigor el Decret 150/1987, de 13 de
març, de constitució del Consorci Centre Internacional de Mètodes Numèric a
l’Enginyeria, quedant així constituït el CIMNE, format per la Generalitat de Catalunya i
la Universitat Politècnica de Catalunya, amb el suport de la UNESCO, pels següents
motius:
-

Inexistència de cap organisme, a Catalunya, que es dediqui específicament a
l’àrea de mètodes numèrics aplicats a l’enginyeria.

-

Necessitat de potenciar la investigació i desenvolupament de mètodes numèrics
i la seva aplicació, així com la participació a la Red Internacional de Centres per
l’Aplicació dels Ordinadors a l’Enginyeria (INCCA).

La posada en marxa del CIMNE fou atribuïda, com a consorci i a parts iguals, a la
Universitat Politècnica de Catalunya i a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

El CIMNE és un centre d’investigació de primera ordre internacional que té la missió de
promoure la investigació i el desenvolupament dels mètodes numèrics i la seva
aplicació en la solució de problemes científics i tecnològics d’enginyeria i l’objectiu
essencial del qual és potenciar primordialment aquesta activitat mitjançant la creació
de grups de treball nacionals i internacionals, difondre informació científica i tècnica en
aquest camp i donar suport al desenvolupament industrial a través de la investigació i
la transferència tecnològica.

2.1.3. Dades econòmiques
S’adjunten els Comptes Anuals del CIMNE tancats el 31 de desembre de 2014 i el 31
de desembre de 2015 com ANNEX XVI.

2.2. ENTITAT ABSORBIDA:
2.2.1. Dades identificatives:
-

Denominació: Centre d’Innovació del Transport

-

Domicili: carrer Jordi Girona 1-3. Edifici C3, Despatx S1-120 del Campus Nord
de la Universitat Politècnica de Catalunya, 08034 Barcelona.

-

Document de constitució: Decret 276/2000, de 31 de juliol.
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-

Codi d’Identificació Fiscal: Q-0801093-F.

-

Òrgan de Govern:

-

o

Consell de Govern:
 Representants de la Generalitat de Catalunya:
• Sr. Ricard Font (President i Secretari General)
• Sr. Joaquim Ibáñez
• Sra. Cristina Domènech
• Sr. Pere Pedrosa
 Representants de la UPC:
• Sr. Enric Fossas (Vicepresident)
• Sr. Sisco Vallverdú
• Sra. Esther Fernández
 Secretari: Dr. Sergi Saurí

o

Consell Assessor

o

Director: Dr. Sergi Saurí

Finalitats estatutàries, segons l’article 1 dels seus Estatuts:
a. Promoure la investigació, la innovació i el desenvolupament del transport i
la gestió de la mobilitat, impulsant la creació de grups de treball amb
caràcter nacional i internacional.
b. Organitzar cursos de formació sobre aspectes bàsics, científics i tecnològics
de transport tenint en compte la seva pluridisciplinarietat.
c. Difondre informació científica i tècnica sobre els camps esmentats.
d. Estimular la cooperació científica internacional i organitzar trobades
científiques nacionals i internacionals en l’àmbit del transport.
e. Donar suport al desenvolupament empresarial, institucional i professional
per mitjà de la recerca, innovació, transferència de tecnologia i la difusió
del coneixement, i l’establiment de les col·laboracions que calgui amb altres
organismes.
f.

Promocionar serveis de consulta i de suport tècnic a institucions i empreses
de diferents països, particularment de països en vies de desenvolupament.

2.2.2. Antecedents:
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En data 10 d’agost de 2000 va entrar en vigor el Decret 276/2000, de 31 de juliol, de
constitució del Consorci Centre d’Innovació del Transport, aprovat per la Generalitat de
Catalunya, a través del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, quedant així constituït
el CENIT, pels següents motius:

-

-

La importància del transport com
àrea de coneixement pluridisciplinar,
dinàmica i bàsica en un país desenvolupat, amb una notable contribució al PIB
del país i amb una forta repercussió social, ambiental i política.
L’aposta estratègica de Barcelona com a plataforma logística del sud d’Europa.
La importància del repte que suposa el moviment de persones i mercaderies en
un marc de sostenibilitat i eficiència.
La conveniència de fomentar la innovació, la formació i la transferència de
tecnologia en l’àmbit del transport.

La posada en marxa del CENIT fou atribuïda, com a consorci, a la Universitat
Politècnica de Catalunya i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, més
concretament, al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, actualment el
Departament de Territori i Sostenibilitat.

El CENIT és un centre d’investigació que té la missió d’impulsar la innovació, la
formació i la transferència de tecnologia a l’àmbit del transport i l’objectiu essencial del
qual és promoure la investigació i el desenvolupament del transport i la gestió de la
mobilitat, així com donar suport al desenvolupament empresarial, institucional i
professional per mitjà de la transferència de tecnologia, la difusió del coneixement i
l’establiment de col·laboracions amb altres organismes.

Aquesta entitat està participada per l’Administració de la Generalitat de Catalunya, al
57% i per la Universitat Politècnica de Catalunya, al 43%.

2.2.3. Dades econòmiques
S’adjunten els Comptes Anuals del CENIT tancats el 31 de desembre de 2014 i el 31 de
desembre de 2015 com ANNEX XVI.

3. PROCEDIMENT PEL QUAL ES DURÀ A TERME LA FUSIÓ
El procediment de fusió per absorció es desenvoluparà a través de les següents fites:
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3.1. FASE DE PREPARACIÓ
Elaboració del projecte de fusió i dels documents que legalment l’hagin d’acompanyar.
Anàlisi i inventari dels actius, passius, contractes, convenis, projectes i treballadors del
CENIT a ser absorbits pel CIMNE.

3.2. APROVACIÓ INTERNA
El primer pas després d’adoptar l’acord d’iniciar el procediment de fusió, és la redacció,
pels Consell de Govern o Comissió Executiva de les respectives entitats, de la present
proposta del Projecte de Fusió, que regirà el procediment de fusió dels dos consorcis.

També s’ha de redactar l’Informe Jurídic-Econòmic Justificatiu de la fusió pels
respectius Consells de Govern, de conformitat amb l’article 314-1.3 del Codi Civil de
Catalunya.

3.3. FASE DE COMUNICACIÓ I PUBLICITAT
Un cop aprovat la proposta del Projecte de Fusió, es posarà a disposició dels
representants dels treballadors del CENIT o de forma individual a tots els seus
treballadors. També s’informarà mitjançant comunicació interna global als treballadors
del CIMNE, els quals no estaran afectats per la fusió.

Transcorregut un mes des de la comunicació als treballadors del CENIT, s’aprovarà
pels respectius Consells de Govern dels dos ens participants en la fusió el present
Projecte de Fusió i s’adoptarà l’acord de fusió, condicionat a l’aprovació definitiva del
Govern de la Generalitat de Catalunya i de la Universitat Politècnica de Catalunya (en
endavant, UPC).

L’acord de fusió serà publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a dos
diaris de màxima difusió a la província de Barcelona i haurà d’expressar els drets dels
creditors a obtenir el text íntegre de l’acord i a oposar-s’hi.
3.4. FASE D’APROVACIÓ EXTERNA
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Un cop transcorregut un mes des de l’anunci de l’acord, es remetran a la Generalitat i
a la UPC (de conformitat amb la regulació de l’Acord de Govern de la Generalitat de
data 10 de juliol de 2012) els següents documents:
a) El Projecte de Fusió que inclourà els documents annexes;
b) El Informe Econòmic i Jurídic justificatiu de la fusió;
c) Certificat de l’acord de fusió del Consell de Govern del CIMNE, aprovant la
fusió; i
d) Certificat de l’acord de fusió del Consell de Govern del CENIT, aprovant la fusió.
Abans de ser aprovat definitivament per la Generalitat, caldrà que s’emetin els
informes corresponents (previsiblement, els següents):

•

Informe Assessoria Jurídica del Departament d’adscripció.

•

Informe Departament de Governació i Relacions Institucionals (Secretaria
General Funció Pública).

•

Informe Departament
Economia i Finances).

•

Informe de la Comissió Econòmica del Consell de Govern i del Consell Social
de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Economia

i

Coneixement

(Secretaria

General

Un cop emesos els esmentats informes, es sotmetrà tot al Consell Tècnic, i després a
l’òrgan decisori de la Generalitat per tal de que s’adopti Acord de Govern de la
Generalitat i del Consell de Govern i del Consell Social de la UPC mitjançant els quals
es ratificarà, si ho consideren oportú, la dissolució del CENIT i la fusió per absorció al
CIMNE.

L’acord del Consell de Govern de la Generalitat es publicarà al D.O.G.C.

3.5. CONSEQÜÈNCIES DE LA FUSIÓ
El Centre Internacional de Mètodes Numèric en Enginyeria absorbirà totalment al
Centre d’Innovació del Transport mitjançant la dissolució sense liquidació i total
adquisició en bloc del patrimoni (actius i passius) d’aquesta entitat, que s’extingirà i
amb la conseqüent successió universal dels seus béns, drets, obligacions i contractes
per l’entitat absorbent.
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Per tot això, com a conseqüència de la fusió, serà l’entitat absorbent, CIMNE, la titular
de tots els elements de l’actiu i el passiu del balanç del consorci que es dissol.

4. ASPECTES JURÍDICS DE LA FUSIÓ:
4.1. RÈGIM JURÍDIC APLICABLE
El Projecte de Fusió, junt amb la documentació que l’integra, el balanç de fusió i
l’aprovació de la fusió, quedaran subjectes a l’aprovació dels respectius Consells de
Govern.

En el present Projecte de Fusió s’inclou la informació jurídica i econòmica necessària
per l’adopció del corresponent acord.

Els Estatuts del CENIT permeten, al seu article 23.2, la seva dissolució sempre que
sigui per acord unànime de les entitats que l’integren. S’adjunten com ANNEX V els
Estatuts en vigor del CENIT.

En ser el CENIT i el CIMNE consorcis del sector públic, l’acord de fusió estarà
condicionat a l’autorització, aprovació i/o ratificació per part de (i) la Universitat
Politècnica de Catalunya, mitjançant acords del Consell de Govern de la UPC i del
Consell Social de la UPC; i (ii) la Generalitat de Catalunya, mitjançant acord de Govern
de la Generalitat

Tenint la consideració de consorcis les dues entitats i donat el seu caràcter d’entitats
de base associativa, a més a més de la normativa de dret públic que sigui d’aplicació,
(entre ella l’Acord del Consell de Govern de la Generalitat de 10 de juliol de 2012) és
aplicable de forma supletòria el Codi Civil de Catalunya i en especial el Llibre Tercer
que regula les persones jurídiques de caràcter no lucratiu.
4.2. INCIDÈNCIA EN ELS ESTATUTS DEL CONSORCI ABSORBENT
En la data d’elaboració del Projecte de Fusió no es preveu que els Estatuts de l’entitat
absorbent hagin de ser objecte de modificació com a conseqüència de la fusió.
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Així mateix, les finalitats del CIMNE, de conformitat amb l’article 1 dels seus Estatuts,
permeten incloure les activitats del CENIT, si bé més ampliades, ja que el CIMNE
també està present al sector de l’enginyeria del transport.

4.3. INCIDÈNCIA EN ELS ÒRGANS DE GOVERN DEL CONSORCI
ABSORBENT
Pel que fa als òrgans de Govern, manifestar que els membres del consorci del CIMNE,
coincideixen amb els del CENIT, essent la Universitat Politècnica de Catalunya i la
Generalitat de Catalunya per ambdues entitats, tot i que amb alguna diferència en
quant als representants de l’Administració de la Generalitat de Catalunya:

-

Per una banda, el CIMNE està adscrit al Departament d’Empresa i Coneixement,
tot i tenir presència també el Departament de Territori i Sostenibilitat al seu
Consell de Govern. Al CIMNE, l’Administració de la Generalitat i la UPC
participen a parts iguals al Consell de Govern.

-

Per altra banda, el CENIT està adscrit al Departament de Territori i
Sostenibilitat, tot i que el Departament d’Empresa i Coneixement també està
present al seu Consell de Govern.

Per tot això no es preveuen canvis en l’òrgan de govern del CIMNE com a
conseqüència de la fusió i integració del CENIT.

Per últim, en quant a la legislació aplicable i el territori d’actuació, manifestar que el
CENIT, segons el que estableixen els articles 2 i 21 dels seus estatuts, està sotmesa a
la legislació catalana. Pel que fa al CIMNE, segons l’article 2 dels seus estatuts, està
sotmès a l’ordenament del sector públic general i l’específic aplicable als centres
públics de recerca i desenvolupament, concretament, l’aplicable als centres CERCA de
la Generalitat de Catalunya. No es preveu cap canvi al CIMNE i al seu caràcter de
centre CERCA com a resultat de l’absorció del CENIT.

4.4. DESIGNACIÓ DEL PATRIMONI DE L’ENTITAT ABSORBIDA QUE ES
TRANSMET A L’ENTITAT ABSORBENT:
4.4.1. Descripció de la totalitat dels actius i passius a transmetre al
CIMNE
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El CENIT està integrat pels elements de l’actiu i el passiu que es relacionen, valorats a
31 de desembre de 2015, juntament amb la seva valoració comptable, a l’ANNEX VI
del present Projecte.

A l’esmentat annex s’incorpora el detall dels actius a traspassar, així com el seu valor
comptable net i el detall dels passius objecte de fusió, a data 31 de desembre de 2015.

La totalitat dels actius i passius transmesos al CIMNE integren una unitat econòmica
autònoma en seu del CENIT, capaç de desenvolupar una activitat empresarial i així
mateix una activitat de Recerca amb I+D, pels seus propis mitjans.

A continuació s’expliquen, de forma més detallada, els elements de cada una de les
partides de l’actiu i el passiu que es traspassen.

4.4.2. Actius materials i immaterials (marca) del CENIT
4.4.2.1 Actius materials:
Les partides que integren els actius materials del CENIT són les instal·lacions, utillatge
i mobiliari; equips de processament d’informació i altres no especificats, amb els
següents valors comptables:
-

Altres instal·lacions: 22.804,31 €
Utillatge i mobiliari: 24.373,84 €
Equips de processament d’informació: 93.464,25 €
Altre immobilitzat material: 1.798,20 €

S’adjunta com a ANNEX VII relació detallada de tots els actius materials del CENIT a
data 31 de desembre de 2015.

4.4.2.2. Actius immaterials (intangible):
L’immobilitzat intangible del CENIT està integrat únicament per les aplicacions
informàtiques, que tenen un valor de 123.821,62 €.

Aquesta partida compta amb una amortització acumulada de 120.835,28 €, pel que el
valor net comptable és de 2.986,34 €.
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El CENIT ha sol·licitat la marca mixta de CENIT, composada pel logo de l’entitat i el
text que l’acompanya. Aquesta sol·licitud està sent tramitada davant la Oficina de
Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO) per tal d’obtenir la protecció
d’aquesta entitat als 28 països de la Unió Europea, per la classe 39.

S’acompanya com ANNEX VIII còpia de la sol·licitud de Marca de la Unió Europea.

S’adjunta com a ANNEX IX relació detallada de tots els actius immaterials del CENIT a
data 31 de desembre de 2015.

4.4.3. Altres actius: existències, deutors comercials i altres comptes a
cobrar
L’entitat absorbida, el CENIT, no compta amb existències.

En quant als clients pendents de cobrar, es transmetran al CIMNE aquelles factures
emeses que a data d’efectivitat de la fusió no estiguin cobrades pel CENIT però sí
facturades pel CENIT.
S’acompanya com ANNEX X detall d’aquesta partida de clients pendents de
cobrament.

4.4.4. Tresoreria i altres inversions financeres
Pel que fa a la tresoreria, a continuació es relacionen els comptes bancaris del CENIT,
indicant-ne l’entitat a la qual estan oberts:
Nº DE COMPTE BANCARI
ES23-0049-6793-6421-1600-4633
ES53-2100-0655-7702-0025-8788

ENTITAT BANCÀRIA
Banco Santander Hispano
La Caixa

Es traspassaran els saldos vius d’aquests comptes bancaris en l’import de tresoreria
que existeixi a data d’efectivitat de la fusió. A data de 31 de desembre de 2015, el
CENIT compta amb un efectiu a caixa de 225.554,31 Euros.

El CENIT comptabilitza com a “inversions financeres” els imports pendents de cobrar
en relació a projectes europeus ja concedits i aprovats a favor del CENIT, però encara
no abonats als comptes del propi CENIT. Per això, tenen la consideració de “crèdits a
llarg termini”.
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PROJECTE
ELIPTIC

ENTITAT CONCEDENT
EU - INEA (Innovation and Networks Executive Agency)

NOVELOG

EU - INEA

GROW SMARTER

EU - INEA

TOTAL

351.544,84 €

Addicionalment està comptabilitzat un import de 33.740,85 € pendent de cobrar dels
Ministeris d’Economia i de Ciència i Innovació així com una fiança de 1.140,52, ascendit
la quantia total a 386.426,21 €, a data de 31 de desembre de 2015.

S’adjunta com a ANNEX XI quadre detallat d’aquestes partides.

4.4.5. Identificació dels projectes, convenis i contractes a traspassar
L’entitat absorbent, el CIMNE, es subrogarà, amb efectes a partir del primer dia del
mes següent a la publicació de l’acord de Govern ratificant la fusió al DOGC, en tots els
drets i obligacions del CENIT, i en concret, en tots aquells projectes, contractes o
convenis que estiguin actius o pendents d’execució total o parcial a la data en que es
realitzi la operació.

El traspàs de projectes, convenis o contractes no perjudicarà la correcta execució dels
mateixos ja que tot el personal del CENIT encarregat de la seva execució es
traspassarà al CIMNE per a què continuïn vinculats als mateixos.

A títol enunciatiu es descriuen a continuació els projectes, convenis i contractes del
CENIT a data de 31 de desembre de 2015:

a) CONTRACTES i PROJECTES:
i.
Contractes:
CONTRACTE

CLIENT

Estudio sobre Propuestas de Modelos de
Tarificación de la Red Viaria

Departament de Territori i Sostenibilitat

Estudio Servicios Técnico-Náuticos (Puertos del
Estado)

Puertos del Estado

Estudi de càlcul i medició d’emissions

Port de Barcelona
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CO2,Nox,SOx
Estudi per la definicio de l'Index de Qualitat
(ICQ) per a la linia Lleida-la Pobla

ii.

Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya

Projectes:
SUBVENCIÓ
TOTAL (€)

COBRAT AL

ÒRGAN
CONCEDENT

COORDINADOR

GROW SMARTER

EU - INEA

STOCKHOLMS STAD

312.500

62.500

31/12/2019

NOVELOG

EU - INEA

ETHNIKO KENTRO KAI
TECHNOLOGIKIS
ANAPTYXIS

111.453

50.153,85

1/06/2018

ELIPTIC

EU - INEA

FREIE HANSESTADT
BREMEN

72.000

31.754,31

1/06/2018

TEA COST ACTION

EU - COST

CENIT

16.6985

STAREBEI (1)

European Investment
Bank

CENIT
(únic adjudicatari)

MEDNET (2)

UE MED Programme

SMILE (3)

PROJECTE

2015 (€)

---

FINAL DEL
PROJECTE

31/05/2016

44.540

11.100,00

1/08/2016

TERCER

209.632,5

50.700

31/05/2015

UE MED Programme

TERCER

135.000

65.186,86

30/04/2015

RAILEX

Ministerio de Ciencia e
Innovación

CENIT

ENTROPIA (4)

Ministerio de Ciencia e
Innovación

AIRNET (5)

Ministerio de Ciencia e
Innovación

EFITAC (6)

Ministerio de Ciencia e
Innovación

Gestión Dinámica del
cambio de carril y uso
de la calzada en
autopistas
cogestionadas
TOTAL

Ministerio de
Economía y
Competitividad

(únic adjudicatari)
CENIT
(únic adjudicatari)
CENIT
(únic adjudicatari)
CENIT
(únic adjudicatari)

CENIT
(únic adjudicatari)

81.070

---

30/09/2015

92.430

---

31/12/2015

114.660

---

31/12/2015

71.370

---

31/12/2015

78.650

43.818,17

1.490.290,50

315.213,19
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31/12/2016

Detall dels noms dels projectes indicats a la taula anterior:

(1) STAREBEI - Programme for financing of university research.
(2) MEDNET - Mediterranean Network for Custom Procedures and Simplification of
Clearance in Ports.
(3) SMILE - Smart Green Innovative Urban Logistics for Energy Efficient
Mediterranean Cities.
(4) ENTROPIA - Diseño y operación eficiente de servicios de transporte público
individual en ámbito urbano.
(5) AIRNET - Metodología de diseño óptimo de redes de transporte aéreo en
entornos competitivos.
(6) EFITAC - Estrategias Operativas para el Consumo Eficiente de Energía en las
Terminales Automáticas de Contenedores.
A les taules anteriors, no s’identifiquen els projectes o contractes que el CENIT hagi
pogut signar amb posterioritat de l’1 de gener de 2016 o que estiguin negociats i
pendents de la seva aprovació definitiva o de la formalització contractual corresponent.
Els projectes identificats a la taula anterior estan comptabilitzats com a subvencions,
partida que forma part del Patrimoni Net del CENIT (132) i que ascendeix a
473.102,39€.
Els projectes RAILEX, ENTROPIA i AIRNET compten amb una subvenció del 100 % del
seu import, mentre que els projectes MEDNET i SMILE estan subvencionats al 85 %.

S’adjunta com a ANNEX XII, llista de projectes, convenis o contractes concedits o
signats fins la data de redacció del present Projecte de Fusió.

b) CONVENIS

Per altra banda, el CENIT actualment és part coordinadora als següents convenis,
alguns dels quals estan acabats i pendents de la seva liquidació definitiva entre les
diferents parts signants dels convenis en funció dels requeriments de les
Administracions Públiques competents:

1- REPLICA: “Red de Plataformas Logísticas Intermodales para la mejora de la
Competitividad y la sostenibilidad Ambiental del transporte de mercancías”
Ajuda d’investigació compresa d’una subvenció i un préstec, corresponent a la
convocatòria de 2008 del Programa Nacional de cooperació público-privada,
Subprograma relatiu a Transport i Infraestructures, per la realització de projectes
I+D+i, lligada al PEIT, d’acord amb allò establert a l’Ordre PRE/759/2008 i al Pla
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Nacional d’Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica 2008-2011
(B.O.E. de 8 de març de 2008).

Aquesta ajuda tenia una duració de 3 anys, pel que va finalitzar el 31 de desembre de
2011, estant actualment vigent el termini de retorn del préstec, quedant pendent de
transferir, a data 8 de setembre de 2014, les següents quantitats:

ENTITAT
CENIT
SPIM
Universidad de Cantabria
Universidad de Sevilla
U. Politécnica de Madrid
TOTAL

SUBVENCIÓ REBUDA
(€)
638.327
50.801
502.366
100.500
89.650,55
1.381.644

PENDENT DE TRANSFERIR
(€)
-

-

20.320
76.321
35.938
132.579

El CENIT no ha transferit els imports pendents indicats a la taula anterior, per una
quantia total de 132.579 € de conformitat amb el Conveni d’Agrupació per la sol·licitud
d’ajudes públiques subscrit per les cinc entitats en data 26 de maig de 2.008 que
preveu que el CENIT únicament procedirà al pagament de les quantitats anuals un cop
realitzada la justificació tècnica i econòmica davant del Ministeri de Foment i que la
justificació hagi estat aprovada i certificada correctament per part del citat Ministeri. A
data d’avui, per la informació que disposa el CENIT, les diferents entitats que formen
part de l’agrupació d’aquest projecte, han presentat la justificació tècnica i econòmica
de la finalització del projecte però encara no s’ha rebut per part del Ministeri de
Foment l’aprovació i certificació adient que permeti al CENIT procedir al pagament de
les quantitats pendents de transferir.
Com a informació independent del mateix projecte, i en relació al préstec que
acompanyava la subvenció que es concedí únicament a favor de SPIM per un import
de 287.875 Euros, a tipus d’interès zero i amb un termini d’amortització no superior a
quinze anys des de la finalització del projecte, el 5 d’abril de 2011, el CENIT i el SPIM
signaren un Addendum pel qual regulaven les condicions de distribució i retorn del
préstec concedit a SPIM en el marc del programa REPLICA.

En aquest Addendum, SPIM s’obliga a retornar el préstec directament a l’òrgan de
l’Administració competent sense la intervenció del CENIT, estant previst l’última quota
de retorn del préstec per l’any 2.026.

Igualment, SPIM es comprometé a deixar indemne a CENIT en tot allò relatiu al
préstec indicat.
21

2- SIMETRIA: “Modelos de simulación para la evaluación de escenarios
multimodales de transporte globales y regionales”
Ajuda d’investigació compresa d’una subvenció i un préstec, corresponent a la
convocatòria de 2008 del Programa Nacional de cooperació público-privada, per la
realització de projectes I+D+i, lligada al PEIT, d’acord amb allò establert a l’Ordre
PRE/756/2008 i al Pla Nacional d’Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació
Tecnològica 2008-2011 (B.O.E. de 8 de març de 2008) aprovat per acord del Consell
de Ministres el 14 de setembre de 2007.

Aquesta ajuda tenia una duració de 3 anys, pel que va finalitzar el 31 de desembre de
2011, estant actualment vigent el termini de retorn del préstec, quedant pendent de
transferir, a data 8 de setembre de 2014, les següents quantitats:

ENTITAT
CENIT
INTRA (Ingeniería del
Tráfico, S.L.)
Universidad de A Coruña
Universidad de Sevilla
TOTAL

SUBVENCIÓ
REBUDA
(€)
970.994
56.875
349.636
484.725
1.862.230

PENDENT DE TRANSFERIR
(€)
125.027
173.334
298.361

El CENIT no ha transferit els imports pendents indicats a la taula anterior, per una
quantia total de 298.361 € de conformitat amb la clàusula quarta del Conveni
d’Agrupació per la sol·licitud d’ajudes públiques subscrit per les cinc entitats en data 27
de maig de 2.008 que preveu que el CENIT únicament procedirà al pagament de les
quantitats anuals un cop realitzada la justificació tècnica i econòmica davant del
Ministeri de Foment i que la justificació hagi estat aprovada i certificada correctament
per part del citat Ministeri. A data d’avui, per la informació que disposa el CENIT, les
diferents entitats que formen part de l’agrupació d’aquest projecte, han presentat la
justificació tècnica i econòmica de la finalització del projecte però encara no s’ha rebut
per part del Ministeri de Foment l’aprovació i certificació adient que permeti al CENIT
procedir al pagament de les quantitats pendents de transferir.
Com a informació independent del mateix projecte, i en relació al préstec que
acompanyava la subvenció, a favor de INTRA, per import de 461.148 €, a tipus
d’interès zero i amb un termini d’amortització no superior a quinze anys des de la
finalització del projecte, mitjançant quinze devolucions iguals d’import equivalent a
1/15 del total concedit, a abonar abans de l’1 de juny de cada any.
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En data 21 de gener del 2009, el CENIT va traspassar a INTRA la quantitat de 322.804
€, rebuts del Ministeri de Foment per la realització del projecte de SIMETRIA en
concepte de entrega parcial del préstec concedit a INTRA i indicat al paràgraf anterior.

En data 30 de novembre de 2010, el CENIT i INTRA signaren un Conveni pel qual
regulaven les condicions de distribució i retorn del préstec concedit a INTRA en el marc
del programa SIMETRIA.

En aquest Conveni, les dues entitats acordaren que el CENIT retingués 138.344 € del
préstec concedit a INTRA com a garantia de la devolució total del préstec de 461.148 €
al Ministeri, per part de INTRA, sense que la quantia retinguda merités cap tipus
d’interès.

Per altra part, INTRA s’obligà a retornar el préstec fins a l’amortització del seu total,
estant previst l’última quota de retorn per l’any 2026.

En quant al CENIT, traspassarà cada any a INTRA a continuació la quantitat del
préstec que resti per retornar d’acord amb el calendari previst a la mateixa Ordre
FOM/3864/2008, o bé a traspassar dita quantia directament al Ministerio de Fomento.
3- DISTEMAR: “Diseño óptimo a nivel físico y operativo de terminales marítimas
de carga rodada”
Ajuda d’investigació compresa d’una subvenció i un préstec, corresponent a la
convocatòria de 2008 del Programa Nacional de cooperació público-privada, per la
realització de projectes I+D+i, lligada al PEIT, d’acord amb allò establert a l’Ordre
PRE/756/2008 i al Pla Nacional d’Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació
Tecnològica 2008-2011 (B.O.E. de 8 de març de 2008) aprovat per acord del Consell
de Ministres el 14 de setembre de 2007.

Aquesta ajuda tenia una duració de 3 anys, pel que va finalitzar el 31 de desembre de
2011, estant actualment vigent el termini de retorn del préstec, quedant pendent de
transferir, a data 8 de setembre de 2014, les següents quantitats:

ENTITAT
CENIT
SENER
Unión Naval
UPC
TOTAL

SUBVENCIÓ REBUDA
(€)
265.321
39.437
10.414
216.514
531.686

PENDENT DE TRANSFERIR
(€)
17.228,62
12.058,36
130.972,93
160.259,91
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Pel que fa al préstec que acompanyava la subvenció, es concedí a favor de SENER i de
Unión Naval, per import de 306.537 € i 75.217 € respectivament, a tipus d’interès zero
i amb un termini d’amortització no superior a quinze anys des de la finalització del
projecte, mitjançant quinze devolucions iguals d’import equivalent a 1/15 del total
concedit, a abonar abans de l’1 de juny de cada any. Actualment resten 7.126,23 € per
transferir, pel CENIT a favor de Unión Naval.

DISTEMAR està actualment finalitzat, i únicament resta la certificació per part del
Ministerio de Fomento, que permeti tancar–lo definitivament.

A més a més dels projectes anteriors, el CENIT va participar en un projecte anomenat
MEDUSA (Microplataformas eficientes para una distribución urbana de mercancías
sostenible), del qual a dia d’avui es manté una provisió històrica de 12.951,76 €, en
aquest mateix compte. Actualment aquest projecte està tancat.

Els imports pendents de transferir que resulten dels quadres anteriors estan
comptabilitzats en el Balanç del CENIT a data 31 de desembre de 2015 dintre de la
partida comptable 171 (“deudas a largo plazo”). La participació del CENIT en aquests
tres projectes explica la quantia que figura com a Deutes de Llarg Termini i que
ascendeix a 746.621,90 €, doncs són imports que com a coordinador ha retingut com a
garantia o bé resta per desemborsar.

El CENIT, com a grup de recerca un cop integrat al CIMNE, serà el gestor i dipositari
de la documentació original corresponent als períodes en que hagi gestionat els
projectes i es responsabilitza de l’entrega de la documentació requerida pels auditors,
en el seu cas.

En relació als projectes actius, totes les incidències que puguin sorgir en un futur es
gestionaran d’acord amb allò establert a l’apartat 8 del present Projecte, més endavant
esmentat.

Així mateix, l’entitat absorbent, el CIMNE, assumirà els drets i obligacions relacionats
amb el CENIT respecte de tots aquells convenis, contractes i qualsevol acte jurídic que
estigui subscrit pel CENIT, subrogant-se el CIMNE en la posició que fins la data
ostentava el CENIT.

4.4.6. Passius: creditors, deutors i drets de tercers
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CENIT
Creditors
A curt termini
A llarg termini
Proveïdors
Altres creditors

SALDO A 31.12.2015
[€]
777.061
30.439,20
746.621,80
27.096,14
249.582,90

Dins la partida de creditors a llarg termini, s’inclouen essencialment les quantitats
pendents de retornar dels tres convenis abans indicats en l’apartat 4.4.5.
Dintre de la partida d’altres creditors, inclou essencialment el deute amb diferents
Administracions Públiques que es desglossa en els següents conceptes:

CONCEPTE
IRPF
IRPF
IRPF
IRPF

Professionals
Nòmines
Becari
(Altres)

Ministeri Foment
MEC-MCIN
GENCAT
TOTAL

IMPORT (€)

COMENTARIS

1.537,95
14.460,98
41,06
288

Ja ingressats al gener del 2016
Ja ingressats al gener del 2016
Ja ingressats al gener del 2016
Ja ingressats al gener del 2016
Import de les despeses no justificades dels
74.978,94
projectes REPLICA i SIMETRIA
Import de les despeses no justificades dels
12.955,92
projectes RAILEX, AIRNET i ENTROPIA
Romanent en tràmit de justificar la no
obligatorietat de retorn a la Generalitat de
97.417,48
Catalunya per prescripció o per no ser exigible el
seu retorn.
201.680,33

Es notificarà als creditors pendents de pagament en el moment de la data d’efectivitat
de la operació de fusió l’esmentada operació de fusió i quin serà el seu nou deutor.

5. ASPECTES ECONÒMICS DE LA FUSIÓ:
5.1. INFORMACIÓ SOBRE LA VALORACIÓ DELS ACTIUS I PASSIUS
TRASPASSATS
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Com ja s’ha manifestat, el CENIT, composat pels elements de l’actiu i el passiu que ja
han quedat relacionades a l’ANNEX VI, junt amb la seva valoració, passarà a
fusionar-se mitjançant la seva absorció, amb el CIMNE.

La valoració d’aquests actius i passiu que s’integraran al balanç del CIMNE, es
realitzarà segons el que disposa el Pla General de Comptabilitat i el Decret Legislatiu
9/1994, de 13 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya.

L’aplicació d’aquestes normes, implicarà la necessitat d’identificar i determinar els
ajustaments i correccions de valor necessaris per al seu íntegre compliment en el
moment de la fusió.

5.2. DADES ECONÒMIQUES DE LES DUES ENTITATS A 31 DE DESEMBRE
DE 2015
En base al balanç de fusió del CENIT, la seva absorció pel CIMNE suposa per aquest
últim un increment en el total de l’actiu i el passiu del CIMNE.

5.3. BALANÇ DE FUSIÓ
Es considera com a balanç de fusió del CENIT el tancat a data de 31 de desembre de
2015, auditat pels auditors de comptes de l’entitat Aberalia Auditors, S.L., inscrita al
Registre Oficial d’Auditors de Comptes amb el número S2191, amb domicili social a
Barcelona, carrer Folgueroles 24, planta tercera, quarta porta, inscrita al Registre
Mercantil de Barcelona i amb CIF número B-65.388.522.

S’adjunta com a ANNEX XV balanç de fusió tancat a 31 de desembre de 2015.

Aquest balanç estarà subjecte a l’aprovació pel Consell de Govern del CENIT i podrà
ser pres com a balanç de fusió en estar tancat dins dels sis mesos anteriors a l’acord
de fusió que adopti el Consell de Govern del CENIT.

De conformitat amb l’article 314-1.3 del Codi Civil de Catalunya, es fa constar que no
s’han produït modificacions importants en el valor real del patrimoni del CENIT des de
la data de tancament del Balanç de Fusió.
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5.4. COMPENSACIÓ DELS POSSIBLES EFECTES ECONÒMICS NEGATIUS
DE LA FUSIÓ PEL CIMNE

La integració del CENIT al CIMNE mitjançant la fusió per absorció del primer en el
segon no ha d’implicar cap càrrega econòmica negativa per a CIMNE. A tal fi, les
entitats que formen part del consorci del CENIT (la Generalitat de Catalunya a través
del Departament de Territori i Sostenibilitat, i la UPC) han manifestat la seva voluntat
de realitzar les aportacions econòmiques necessàries per tal de garantir-ho.
En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Territori i
Sostenibilitat, aportarà al CIMNE la quantitat de 486.209,69 euros per compensar la
totalitat dels fons propis negatius acumulats per CENIT en els darrers anys, d’acord
amb els comptes anuals de CENIT corresponents a l’any 2015. Aquesta aportació es
realitzarà mitjançant transferència bancària en els exercicis econòmics del 2016 i/o
2017.
La quantitat esmentada en el paràgraf anterior serà complementària a la que
anualment aporta el Departament de Territori i Sostenibilitat al CIMNE per a les seves
despeses de funcionament.

A més a més, CENIT procedirà, amb el vistiplau de la Generalitat de Catalunya, a donar
de baixa del balanç del CENIT el deute que té amb la Generalitat per valor de
97.417,18 euros, (comptabilitzat dintre de la partida “altres creditors” del compte 475)
donat el transcurs del termini de prescripció del mateix o per no ser exigible el seu
retorn.
D’altra banda, i amb la finalitat de reduir els deutes del CENIT a data 31 de desembre
de 2015, la Universitat Politècnica de Catalunya, es compromet a aportar en forma de
condonació o cessió del crèdit (o qualsevol altra que legalment es consideri oportuna),
l’import de 130.972,93 euros corresponent a fons pendents de transferir per part del
CENIT a la UPC en relació al projecte DISTEMAR explicat en apartats anteriors.
Les operacions esmentades quedaran reflectides, o bé en la documentació comptable
que forma part dels antecedents de la fusió, o bé en l'acord de fusió que ha d'aprovar
el Govern de la Generalitat de Catalunya i la UPC de conformitat amb la normativa de
fusions d’ens públics de naturalesa associativa.

Amb la finalitat de facilitar el funcionament del CIMNE, una vegada integrat el CENIT
en la seva estructura, el Departament de la Generalitat que ostenti la Presidència del
CIMNE elaborarà dins del primer any següent a la data d’efectivitat de la fusió un
Contracte Programa amb el CIMNE que estableixi els plans d’actuació del centre per un
període quadriennal, els indicadors pel seguiment dels plans esmentats i el
finançament basal que aportarà anualment la Generalitat de Catalunya, a través dels
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Departaments que es determinin, per a contribuir a les despeses de funcionament del
CIMNE.

L’efectivitat de la fusió del CENIT i del CIMNE quedarà subjecte a la condició
suspensiva consistent en què els membres del consorci del CENIT, és a dir, la
Generalitat de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya prenguin en els seus
respectius òrgans decisoris, els acords necessaris per garantir que les dues institucions
consorciades faran les aportacions necessàries per garantir que la fusió no implica cap
càrrega econòmica negativa per CIMNE. En particular, caldrà que s’aprovin els tres
punts descrits en els paràgrafs anteriors: transferència de 486.209,69 euros a favor de
CIMNE per part del Departament de Territori i Sostenibilitat, eliminació del balanç de
CENIT del deute contret amb la Generalitat de Catalunya per valor de 97.417,18 euros
i cessió o condonació del crèdit per part de la UPC a favor de CENIT per valor
130.972,93 euros.
Aquesta condició suspensiva s’haurà de complir per les dues institucions (Generalitat
de Catalunya i UPC) abans del 31 de desembre de 2016.

Pel que fa als possibles passius ocults o contingències del CENIT no cobertes amb les
aportacions previstes en els paràgrafs anteriors, que pogueren sorgir amb posterioritat
a l’efectivitat de l’operació de fusió, i que tingueren la seva causa en esdeveniments
ocorreguts amb anterioritat a data d’efectivitat de la fusió, es preveu un règim de
tractament específic a l’apartat 8 posterior, i de forma més extensa, als ANNEXES
XIX i XX.

5.5. DATA EFECTIVA DE FUSIÓ (DATA A PARTIR DE LA QUAL LES
OPERACIONS DEL CENIT ES CONSIDERARAN REALITZADES, A
EFECTES COMPTABLES, PEL CIMNE)
Un cop presos els acords preceptius, i en conseqüència, complida la condició
suspensiva indicada a l’apartat 5.4, la data efectiva de fusió a efectes fiscals,
comptables, laborals i contractuals, serà el primer dia del mes següent de la publicació
al D.O.G.C. de l’aprovació de l’Acord del Govern de la Generalitat ratificant la fusió de
les dues entitats. A partir d’aquesta data, s’entendrà que:

(i)

El personal del CENIT queda subrogat i integrat en el CIMNE, mantenint les
seves condicions laborals, antiguitat i tipus de contracte;

(ii)

Tots els drets, deures i obligacions del CENIT es transmeten al CIMNE;

(iii)

Tots els saldos de tresoreria del CENIT es traspassen al CIMNE;
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(iv)

El CENIT no emetrà noves factures; i

(v)

Totes les factures emeses i no pagades al CENIT les cobrarà directament el
CIMNE.

(vi)

Tots els convenis, projectes i contractes en curs es subrogaran en el
CIMNE.

6. RÈGIM FISCAL
Als efectes establert a l’article 89 de la Ley 27/2014, de 27 de novembre, del Impuesto
sobre Sociedades, els Òrgans de Govern de les entitats absorbents i absorbida, donada
la finalitat de reestructuració empresarial amb la que es duu a terme la fusió per
absorció projectada, manifesten expressament la seva voluntat d’acollir-se al règim
fiscal especial establert al Capítol VII, del Títol VII de l’expressada Llei. En aquest
sentit, la fusió de les entitats produiran els efectes equivalents als que tindria una fusió
entre societats mercantils en el sentit expressat per l’article 76.1 i 76.6 de l’esmentada
Ley 27/2014.

Aquesta opció, es comunicarà a l’Administració Tributària en els terminis i l’abast
establerts als articles 48 i 49 del Reglamento del Impuesto de Sociedades, aprovat pel
Real Decreto 634/2015, de 10 de juliol. Aquesta comunicació es farà efectiva un cop
publicat al D.O.G.C. l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya que aprova la
fusió.

Tanmateix, la present fusió es considera una opció no subjecta a l’Impost sobre el
Valor Afegit en els termes regulats a l’article 7.1º de la Ley 37/1992, de 28 de
desembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

7. IMPACTE EN LA OCUPACIÓ
7.1. IDENTIFICACIÓ DEL PERSONAL QUE ES SUBROGA EN EL CIMNE
La fusió projectada representa un supòsit de successió empresarial d’acord amb el que
estableix l’article 44 del Real Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors i, per tant, el CIMNE
estarà legalment obligada a assumir als treballadors que actualment treballen a
l’entitat absorbida, el CENIT. El CIMNE es subrogarà doncs en els drets i obligacions
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laborals de l’entitat absorbida, el CENIT, conservant els treballadors tots els drets i
condicions de feina dels que gaudien amb anterioritat a la fusió.

S’adjunta com a ANNEX XVII una relació dels treballadors del CENIT, en la que
s’indiquen el nom i els cognoms, la categoria, DNI, antiguitat, tipus de contracte i lloc
de treball.

El Conveni Col·lectiu al que està adscrit en l’actualitat el CENIT és el d’oficines i
despatxos, al igual que el CIMNE, motiu pel qual no es preveuen canvis en aquest
aspecte.
El CENIT manifesta que a data d’avui no hi ha cap reclamació laboral pendent de cap
treballador i/o de personal contractat del CENIT, estant totes les nòmines i cotitzacions
a la Seguretat Social al corrent de pagament.

8. REGULACIÓ DEL PERÍODE TRANSITORI DE FUSIÓ:
8.1. REGULACIÓ DE LA COMISSIÓ PARITÀRIA PER A LA RESOLUCIÓ DE
POSSIBLES CONTINGÈNCIES
Donada la complexitat de la operació de fusió i el termini de temps transcorregut entre
la realitat plasmada pel balanç de fusió, a 31 de desembre de 2015, i la realitat en la
data d’efectivitat de la fusió, així com les futures relacions entre les entitats fusionades,
ambdós consorcis reconeixen la necessitat de preveure un sistema de resolució de les
possibles contingències, reclamacions i/o responsabilitats per fets anteriors a la data
d’efectivitat de la fusió, que pugin sorgir.

El sistema de resolució de possibles contingències que el CENIT i el CIMNE consideren
com a millor opció, és una Comissió Paritària, composada per representants de cada
entitat. Tant el CENIT com el CIMNE es comprometen a designar a dues persones,
cada un, que els representin a la Comissió Paritària en el termini màxim d’un (1) mes
des de la data d’efectivitat de la fusió.

S’adjunta com a ANNEX XIX el Reglament de Regulació de la Comissió Paritària.

Igualment, s’adjunta com a ANNEX XX el Procediment de Reclamació, com a part del
Reglament de Regulació Intern de la Comissió Paritària.
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8.2. PROCEDIMENT ALTERNATIU DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
En cas de bloqueig de la Comissió, és a dir, en cas que en la resolució de les
contingències per la que és competent no s’aconseguís arribar a cap acord de forma
reiterada, l’esmentada resolució es sotmetrà a la decisió que prenguin
mancomunadament el Magnífic Rector de la UPC i el Conseller de la Generalitat
competent en matèria de Recerca.

9. REGULACIÓ DE LA OCUPACIÓ D’ESPAIS DEL CENIT
En data 13 de novembre de 2013, el CENIT i la Universitat Politècnica de Catalunya
van subscriure un Conveni de Col·laboració en el que, entre d’altres, es regula
l’ocupació d’espais de la UPC per part del CENIT. Aquest conveni es revisa anualment, i
com a conseqüència de la fusió, el CIMNE s’hi subrogarà en la posició del CENIT,
mantenint doncs la vigència de l’atorgament de l’espai convingut.
S’adjunta com a ANNEX XXI còpia del Conveni de Col·laboració entre el CENIT i la
UPC de data 13 de novembre de 2013.
A data de 31 de desembre de 2015, l’espai ocupat pel CENIT en el si de la UPC és a
l’Edifici C3, al Despatx S1-120 del Campus Nord de la Universitat Politècnica de
Catalunya.
No obstant, es preveu el trasllat del CENIT a un altre espai durant l’any 2016. Si aquest
fet ocorre s’adequarà el Conveni amb la UPC, si fos necessari, en funció de qui sigui el
propietari dels nous espais.

10. NORMES INTERNES DE FUNCIONAMENT DE L’ENTITAT ABSORBIDA UN
COP INTEGRADA A L’ENTITAT ABSORBENT EN LA SEVA CONDICIÓ DE
GRUP DE RECERCA AUTÒNOM
El CIMNE s’organitza a nivell intern de funcionament, en diversos grups de recerca
individuals dotats de certa autonomia de gestió i de decisió i que reporten la seva
activitat i resultats a la gerència i a la Comissió Executiva, així com als òrgans de
Govern del CIMNE.

El CENIT, un cop integrat en el CIMNE i essent plenament eficaç la fusió, tindrà la
consideració de grup de recerca dintre del CIMNE, podent seguir utilitzant la marca
CENIT de forma única o en conjunció amb la del CIMNE, segons les circumstàncies i/o
projectes en els que participi. Així mateix, el CENIT podrà comptar amb un Consell
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Assessor independent del Consell Assessor del CIMNE per tal de potenciar les activitats
del CENIT a nivell nacional i internacional.

El CENIT, com a consorci i ens autònom, manifesta la conveniència de regular la seva
activitat interna un cop fusionat i integrat al CIMNE, a fi de minimitzar l’impacte de la
fusió en la operativa del Centre, respectant en tot cas el règim jurídic i normativa de
funcionament de CIMNE, especialment en el referent a seguretat, contractació,
personal i propietat intel·lectual.

El Reglament de Funcionament Intern té com a finalitat principal facilitar la
col·laboració entre el CENIT i el CIMNE un cop fusionades, establint les bases de les
relacions futures per tal d’atorgar transparència i seguretat als integrants de les dues
entitats.

S’adjunta com a ANNEX XXII Normes Internes de Funcionament del CENIT un cop
integrat dintre del CIMNE.

11. ALTRES CONSEQÜÈNCIES DERIVADES DE LA OPERACIÓ DE FUSIÓ
Ambdues Parts es comprometen a donar compliment a allò establert en relació a la
normativa de protecció de dades.

12. RATIFICACIÓ PELS ÒRGANS COMPETENTS DEL PROJECTE DE FUSIÓ I
INFORMES COMPLEMENTARIS
Un cop signat el present Projecte de Fusió els següents passos seran els següents:

1) Comunicació del projecte de fusió als treballadors del CENIT i del CIMNE en la
forma abans indicada.

2) Aprovació del Projecte de Fusió i adopció de l’acord de fusió pels dos Consells
de Govern d’ambdós consorcis.
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3) Publicació de l’acord de fusió al D.O.G.C. i a dos diaris de màxima difusió a la
província de Barcelona; expressant el dret dels creditors dels consorcis a
obtenir el text íntegre de la fusió i oposar-s’hi.

4) Remissió de l’acord de fusió i documentació complementària a la Generalitat i a
la Universitat Politècnica de Catalunya (regulació Acord de Govern de 10 de

juliol de 2012).
5) Emissió dels informes preceptius interns de la Generalitat de Catalunya
(previsiblement, els següents):

•

Informe de l’Assessoria Jurídica del Departament d’adscripció.

•

Informe del Departament de Governació
(Secretaria General Funció Pública).

•

Informe del Departament d’Economia i Coneixement (Secretaria General
Economia i Finances).

i Relacions Institucionals

5.bis) Emissió dels informes preceptius interns de la Universitat Politècnica de
Catalunya (previsiblement, els següents):
•

Informe de la Comissió Econòmica del Consell de Govern i del Consell Social
de la Universitat Politècnica de Catalunya.

6) Submissió al Consell Tècnic de la Generalitat de Catalunya.

6.bis) Acord del Consell de Govern de la UPC i del Consell Social de la Universitat
Politècnica de Catalunya mitjançant el qual es ratifica la dissolució del CENIT i la
fusió per absorció al CIMNE.

7) Acord de Govern de la Generalitat mitjançant el qual es ratifica la dissolució del
CENIT i la fusió per absorció al CIMNE.

8) Publicació de l’acord de Govern de la Generalitat al D.O.G.C.
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RELACIÓ D’ANNEXES
ANNEX I:

Decret 276/2000, de 31 de juliol, publicat el 9 d’agost del mateix
any en el D.O.G.C. pel que es constitueix el CENIT

ANNEX II:

Decret 150/1987, de 13 de març, publicat al D.O.G.C. pel que es
constitueix el CIMNE

ANNEX III:

Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres i
Resolució ECO/2405/2015, de 21 d'octubre en què es reconeix al
CIMNE com a centre CERCA

ANNEX IV:

Estatuts en vigor del CIMNE

ANNEX V:

Estatuts en vigor del CENIT

ANNEX VI:

Relació de l’actiu i el passiu del CENIT, juntament amb la seva
valoració

ANNEX VII:

Relació detallada de tots els actius materials del CENIT a data 31
de desembre de 2015

ANNEX VIII:

Còpia de la sol·licitud de Marca de la Unió Europea

ANNEX IX:

Relació detallada de tots els actius immaterials del CENIT a data
31 de desembre de 2015

ANNEX X:

Detall de les partides de deutors comercials i altres comptes a
cobrar

ANNEX XI:

Quadre detallat de les partides de tresoreria i altres inversions
financeres

ANNEX XII:

Llista de projectes concedits fins la data de redacció del present
Projecte de Fusió
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ANNEX XIII:

Sense contingut

ANNEX XIV:

Sense contingut

ANNEX XV:

Balanç de fusió del CENIT tancat a 31 de desembre de 2015

ANNEX XVI:

CCAA auditats d’ambdues entitats corresponents als exercicis
2014 i 2015

ANNEX XVII:

Relació dels treballadors del CENIT, en la que s’indiquen el nom i
els cognoms, la categoria, DNI, antiguitat, tipus de contracte i
lloc de treball

ANNEX XVIII:

Sense contingut

ANNEX XIX:

Reglament de Regulació de la Comissió Paritària

ANNEX XX:

Procediment de Reclamació, com a part del Reglament de
Regulació Intern de la Comissió Paritària

ANNEX XXI:

Còpia del Conveni de Col·laboració entre el CENIT i la UPC de
data 13 de novembre de 2013

ANNEX XXII:

Normes Internes de Funcionament del CENIT un cop integrat al
CIMNE
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