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Gerència
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ACORD DEL CONSELL DE GOVERN PEL QUAL S’APROVA LA FUSIÓ
PER ABSORCIÓ ENTRE EL CIMNE (ENTITAT ABSORBENT) I EL
CENIT (ENTITAT ABSORBIDA)

ANTECEDENTS
1. El Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria (CIMNE) és un centre
d’investigació i consorci entre la Generalitat de Catalunya, a través del Departament
d’Empresa i Coneixement, i la Universitat Politècnica de Catalunya, constituït l’any
1987 pel Decret 150/1987, de 13 de març.
2. El Centre d’Innovació del Transport (CENIT) 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.
3. 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.
4. Els òrgans de govern dels dos consorcis han elaborat conjuntament, i finalment
aprovat, un projecte de fusió per absorció, que contempla, entre d’altres qüestions,
que aquesta operació no suposi cap càrrega econòmica per al CIMNE. En aquest
sentit, s’han acordat les aportacions que haurien de realitzar cada un dels ens
consorciats.
5. No es preveu que els Estatuts de l’entitat absorbent, ni la composició dels seus
òrgans de govern, hagin de ser objecte de modificació com a conseqüència de la
fusió. 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.
6. En ser el CENIT i el CIMNE consorcis del sector públic, l’acord de fusió resta
condicionat a l’autorització per part de la UPC i de la Generalitat de Catalunya.

FONAMENTS DE DRET
L’article 46 dels Estatuts de la UPC, aprovats per Acord de Govern 43/2012, de 29 de
maig, preveu que l’aprovació, la modificació i l’extinció de la participació de la UPC en les
entitats participades requereix, l’aprovació, a proposta del rector, del Consell de Govern i
del Consell Social.
En virtut del que precedeix, el rector de la UPC formula els següents

ACORDS
Primer.- Aprovar la fusió per absorció entre el Consorci “Centre Internacional de
Mètodes Numèrics a l’Enginyeria” (CIMNE), com entitat absorbent, i el Consorci
“Centre d’Innovació del Transport” (CENIT), com entitat absorbida, amb la
conseqüent dissolució del CENIT com a entitat amb personalitat jurídica pròpia i la
seva integració com a nou grup de recerca al CIMNE.
Segon.- Aprovar l’aportació de la Universitat Politècnica de Catalunya en favor del
CIMNE de la quantitat de 130.972,93 euros, en concepte de cessió del crèdit
derivat del projecte DISTEMAR.
Tercer.- Autoritzar el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya perquè, en
nom i representació de la Universitat, realitzi davant de qualsevol autoritat, organisme
o entitat, ja sigui públic o privat, qualsevol acte que sigui necessari per a la
formalització dels anteriors acords i els compromisos que se’n derivin.
Quart.- Elevar aquests acords al Consell Social, per a la seva aprovació definitiva.

