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Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria (CIMNE)

Acord núm. CG/2018/01/25 del Consell de Govern pel qual s’aprova la
modificació dels Estatuts del Consorci Centre Internacional de Mètodes
Numèrics a l’Enginyeria (CIMNE),


Document pendent d’aprovació, si escau, pel Ple del Consell Social.



Document proposta informat favorablement per la Comissió d’Economia i
Infraestructures del Consell de Govern celebrada el dia 14/02/2018.

Comissió d’Economia i Infraestructures
Barcelona, 22 de febrer de 2018

ACORD DEL CONSELL DE GOVERN, DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI
“CENTRE INTERNACIONAL DE MÈTODES NUMÈRICS A L’ENGINYERIA” (CIMNE)

ANTECEDENTS
1. El Consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria (CIMNE) va ser creat pel
Decret 150/1987 del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
2. El Consorcio CIMNE està integrat per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la Universitat
Politècnica de Catalunya.
3. La darrera versió dels Estatuts va ser aprovada per Acord GOV/160/2015, de 13 d’octubre, i va
suposar l’adecuació al seu règim jurídic a la nova normativa, i la seva adscripció a l’Administració de
la Generalitat de Catalunya mitjançant el departament competent en matèria de recerca.
4. L’actual activitat d’investigació del CIMNE s’ha incrementat considerablement en l’àmbit de les obres
públiques, el territori i la sostenibilitat, per això s’ha considerat oportú modificar els seus estatuts,
amb la finalitat de fer patent aquesta circumstància mitjançant l’adscripció del consorci al
departament competent en matèria d’infraestructures i mobilitat.
Així mateix, s’ha optat per modificar la composició del Consell de Govern i, en coherència, modificar
també altres articles dels estatuts, referents a la presidència i la vicepresidència, al règim d’adopció
d’acords i als recursos econòmics.
5. El Consell de Govern del CIMNE, en sessió celebrada el 24 de novembre de 2017, va aprobar la
modificació dels estatuts del Consorci, d’acord amb el text annex.

FONAMENTS DE DRET
ÚNIC-. 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, es proposen els següents

ACORDS
Primer.- Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci “Centre Internacional de Mètodes Numèrics
a l’Enginyeria” (CIMNE), d’acord amb el text que hi figura adjunt.
Segon.- 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, i rectifiqui els defectes formals o les omissions que eventualment es puguin advertir.
Tercer.- Elevar aquests acords al Consell Social, per a la seva aprovació definitiva.

ESTATUTS

Consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria (CIMNE)
Capítol 1
Disposicions generals
Article 1
Entitats que integren el consorci i finalitats
La Generalitat de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya constitueixen a Barcelona
un consorci amb el nom de Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria (CIMNE),
el qual tindrà les finalitats següents:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

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.
Organitzar cursos de formació sobre aspectes bàsics, científics i tecnològics dels
mètodes numèrics i les seves aplicacions a l’enginyeria.
Difondre informació científica i tècnica sobre els camps esmentats.
Estimular la cooperació científica internacional i organitzar trobades, congressos i tallers
científics nacionals i internacionals.
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.
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.

Article 2
Règim jurídic
2.1

2.2
2.3

El consorci és un ens de dret públic que té caràcter associatiu, voluntari i indefinit i es
regeix per aquests Estatuts. En tot el que aquests Estatuts no prevegin serà aplicable
l’ordenament jurídic 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, mentre el CIMNE mantingui el reconeixement com a centre
CERCA.
El consorci CIMNE es configura com una entitat sense ànim de lucre.
El CIMNE podrà subscriure els acords de col·laboració que consideri adients amb les
seves administracions consorciades per dur a terme els objectius del consorci.

Article 3
Personalitat i capacitat jurídica
El CIMNE té personalitat jurídica pública per al compliment de les seves finalitats i pot dur a
terme actes d’administració i de disposició de béns, formalitzar contractes i, en general,
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acomplir tots els actes necessaris per assolir, d’acord amb la legislació aplicable a cada
supòsit, els objectius establerts en aquests Estatuts.
Article 4
Domicili
El CIMNE tindrà la seva seu a l’Edifici C-1 del Campus Nord de la Universitat Politècnica de
Catalunya. No obstant això, per acord del Consell de Govern, se’n podrà variar el domicili.
Article 5
Administració d’adscripció
El consorci CIMNE resta adscrit a l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el
departament competent en matèria d’infraestructures i mobilitat.
Capítol 2
Òrgans de govern
Article 6
Òrgans de govern
El CIMNE es regeix pels òrgans següents:
a) Consell de Govern.
b) Consell Científic Assessor.
c) Comissió Executiva.
Els membres d’aquests òrgans exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a la
bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades.
Article 7
Composició del Consell de Govern
o Quatre persones en representació dels departaments de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya amb competències en els àmbits següents: dos de l’àmbit de
les infraestructures i mobilitat, una de l’àmbit de la recerca i una de l’àmbit de la
indústria, nomenades totes elles per resolució de la persona titular del departament
competent en matèria d’infraestructures i mobilitat.
o Quatre persones designades per la Universitat Politècnica de Catalunya.
o Podrà formar-ne part, també, amb veu però sense vot, el director general de la
UNESCO o la persona en qui delegui aquesta tasca, si així ho creu oportú, d’acord amb
la normativa vigent.
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Article 8
President i vicepresident del Consell de Govern
La Presidència del Consell de Govern correspon a la persona titular del departament
competent en matèria d’infraestructures i mobilitat. La Vicepresidència serà exercida pel
membre del Consell de Govern que designi la Universitat Politècnica de Catalunya.
Article 9
Renovació dels membres del Consell de Govern
La renovació dels membres del Consell de Govern la faran les institucions que representen
amb la periodicitat que cadascuna estableixi.
Article 10
Funcions del Consell de Govern
Són atribucions del Consell de Govern:
a) L’aprovació del programa global d’activitats.
b) L’aprovació del pressupost.
c) La supervisió i l’aprovació dels comptes anuals, així com les corresponents liquidacions
pressupostàries.
d) La proposta d’admissió de nous membres del consorci.
e) La proposta de modificació dels Estatuts.
f) L’aprovació dels reglaments del consorci.
g) La proposta de dissolució i liquidació del consorci.
h) Els actes de disposició del patrimoni del consorci.
i) L’exercici d’accions judicials.
j) L’aprovació de la creació i la participació en altres entitats.
Article 11
Funcions indelegables del Consell de Govern
Són funcions indelegables del Consell de Govern:
a) L’aprovació del programa global d’activitats.
b) L’aprovació del pressupost.
c) La supervisió i l’aprovació dels comptes anuals, així com les corresponents liquidacions
pressupostàries.
d) L’aprovació de la creació i la participació en altres entitats.
e) Les que s’esmenten a l’article 17.
Article 12
Composició de la Comissió Executiva
El Consell de Govern nomenarà i revocarà els membres de la Comissió Executiva, que estarà
integrada per un mínim de set persones i un màxim de dotze. La Comissió Executiva actuarà
com a òrgan permanent d’administració, gestió i proposta, amb les facultats que li assigni el
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Consell de Govern. La durada del mandat de cada membre de la Comissió Executiva serà de
quatre anys i podrà ser renovat successivament. També seran membres de la Comissió
Executiva el director del consorci i el vicepresident del Consell de Govern, que serà ensems el
president de la Comissió Executiva.
Article 13
Director del consorci
El Consell de Govern podrà nomenar o contractar el director del consorci a proposta de la
Comissió Executiva. La durada del mandat és de quatre anys i podrà ser renovat
successivament.
Article 14
Consell Científic Assessor
El Consell de Govern nomenarà el Consell Científic Assessor, format per personalitats de
prestigi internacional en el camp dels mètodes numèrics a l’enginyeria. El Consell Científic
Assessor actuarà com a òrgan permanent de consulta sobre tots aquells temes que afectin el
desenvolupament dels objectius del consorci. La durada del càrrec dels membres del Consell
Científic Assessor serà de sis anys i podran ser reelegits successivament si el Consell de Govern
ho considera oportú.
Capítol 3
Funcionament
Article 15
Règim de sessions
El Consell de Govern es reunirà, en sessió ordinària, dos cops l’any. La primera abans del 30 de
juny i la segona en el darrer trimestre de l’any. Es podrà reunir també en sessió extraordinària
quan el president ho cregui oportú, per pròpia iniciativa o quan ho sol·licitin la tercera part
dels seus membres. Les convocatòries contindran la relació de tots els assumptes que hauran
de tractar-se a la reunió i seran trameses a tots els membres, almenys amb set dies
d’antelació.
Article 16
Adopció d’acords
16.1

16.2

Els acords del Consell de Govern s’adoptaran per la majoria simple dels vots emesos,
presencialment o per delegació, excepte en els casos en què les disposicions legals o
aquests Estatuts disposin el contrari. El president del Consell de Govern dirimirà amb el
seu vot els empats que es puguin produir.
El quòrum mínim per poder celebrar una sessió del Consell de Govern serà de cinc dels
vuit membres amb dret al vot. En cas d’absència del president, i si aquest no ha
delegat la seva representació i vot, el vicepresident n’assumirà les plenes funcions.
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Article 17
Adopció d’acords per majoria qualificada
No obstant això, caldrà el vot favorable de les dues terceres parts dels membres presents del
Consell de Govern per a:
a) La proposta d’admissió de nous membres del consorci.
b) La proposta de modificació dels Estatuts i l’aprovació dels reglaments del consorci.
c) El nomenament de les persones que integren el Consell Científic Assessor i la Comissió
Executiva.
Així mateix, cal la ratificació per totes i cadascuna de les entitats consorciades, de conformitat
amb el procediment i els requisits establerts per la normativa respectiva.
Capítol 4
Règim financer, de control i patrimonial
Article 18
Recursos econòmics i règim pressupostari, comptable i de control
18.1

Per a la realització dels seus objectius, el CIMNE disposarà dels recursos següents:
a) Els ingressos produïts per la transferència de la tecnologia desenvolupada al
CIMNE.
b) Els ingressos produïts per altres activitats del CIMNE.
c) Les transferències que li atorgui la Generalitat de Catalunya, mitjançant els
departaments amb representació en el Consell de Govern.
d) Les subvencions rebudes a través de programes de la UNESCO.
e) Les aportacions de la Universitat Politècnica de Catalunya.
f) Les aportacions que pugui rebre d’institucions públiques o privades i de la
indústria.
g) Les subvencions, les donacions, els llegats i els ajuts de tot tipus amb què el CIMNE
sigui afavorit.

18.2

El règim pressupostari i el règim comptable aplicables al consorci són els que
determina la normativa reguladora de les finances públiques de la Generalitat de
Catalunya per a aquest tipus d’entitats, i també la normativa de desplegament que, en
matèria de pressupostos i comptabilitat, s’aprovi en l’àmbit de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya. En particular, i atesa la condició de centre CERCA del CIMNE,
i mentre el CIMNE mantingui el reconeixement com a tal, li serà aplicable la normativa
específica per a aquesta tipologia de centres, recollida al capítol IV del títol II de la Llei
7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

18.3

El consorci està subjecte al control extern de la Sindicatura de Comptes i, internament,
a l’auditoria financera i de regularitat en el marc del control financer establert, per a
aquest tipus d’entitats, en la normativa reguladora de les finances públiques de
Catalunya, sota la responsabilitat de la Intervenció General de la Generalitat de
Catalunya.
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Article 19
Règim jurídic de contractació
19.1

19.2
19.3

El CIMNE es configura a efectes de la seva contractació com a poder adjudicador que
no és Administració pública, d’acord amb l’apartat 3.b) de l’article 3 del Real decret
legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, i, en conseqüència, d’acord amb els articles 189 i següents de l’esmentada llei,
disposarà d’unes instruccions internes de contractació que s’adaptaran sempre a la
legislació vigent en la matèria.
L’òrgan de contractació de l’entitat és el Consell de Govern.
El Consell de Govern pot acordar la delegació d’aquestes funcions.

Article 20
Règim patrimonial
El règim patrimonial del consorci és el que estableix la normativa que regula el patrimoni de
l’Administració de la Generalitat.
Capítol 5
Règim del personal
Article 21
Tipologia i règim jurídic del personal del consorci
21.1
21.2

21.3
21.4

El consorci CIMNE disposarà de personal propi o adscrit de les administracions
consorciades, així com de col·laboracions del personal d’aquestes.
El règim jurídic aplicable al personal del Consorci és el de l’Administració de la
Generalitat, sens perjudici de les especificitats que siguin d’aplicació derivades de la
consideració del consorci com a centre CERCA, i , en el seu cas, també és d’aplicació el
règim jurídic previst per al personal investigador. L’aplicació d’aquest règim jurídic no
implicarà en cap cas l’adquisició de la condició de personal al servei de l’Administració
de la Generalitat.
Quan les necessitats del consorci ho exigeixin, aquest pot contractar personal d’acord
amb els requisits i les autoritzacions previstos, en cada cas, per la legislació vigent.
L’adscripció al CIMNE i les col·laboracions del personal de les entitats consorciades
s’efectuaran d’acord amb el que prevegin els convenis marc que se signin d’acord amb
el que estableix l’article 2.3 dels presents Estatuts.

Capítol 6
Participació en altres entitats
Article 22
Participació en altres entitats
El CIMNE, per a la consecució del seu objectiu de suport al desenvolupament industrial a
través de la recerca i la transferència tecnològica, pot crear o participar en altres ens
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instrumentals, societats mercantils, associacions o qualsevol altre tipus d’organisme que
resulti adient per acord del Consell de Govern tal com estableix l’article 10.
Capítol 7
Accés de nous membres, separació, dissolució i liquidació del consorci
Article 23
Accés de nous membres, separació, dissolució i liquidació del consorci
23.1
23.2
23.3
23.4

23.5
23.6

23.7

23.8
23.9

Es podran incorporar al CIMNE noves administracions públiques o entitats privades
sense ànim de lucre seguint el procediment establert a l’article 17.
Els membres del consorci se’n poden separar en qualsevol moment amb un preavís
d’un any, sens perjudici de la seva responsabilitat per les obligacions pendents de
compliment, mitjançant una notificació al Consell de Govern.
L’exercici del dret de separació produeix la dissolució del consorci, llevat que la resta
dels seus membres n’acordin la continuïtat i romanguin al consorci almenys dos ens
públics pertanyents a administracions diferents.
Quan l’exercici del dret de separació no tingui com a efecte la dissolució del consorci
s’aplicaran les regles previstes a l’article 13 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa o qualsevol
altra normativa que, si escau, la pugui substituir.
El consorci es pot dissoldre per acord unànime de les entitats que l’integren o per
impossibilitat legal o material d’acomplir els seus objectius. La dissolució del consorci
en produeix la liquidació i l’extinció.
En l’acord de dissolució pres per l’òrgan de govern del consorci s’ha de designar un
liquidador i s’ha de determinar la manera de procedir a la liquidació dels béns propis
del consorci i a la reversió de les obres o de les liquidacions existents. En cas de falta
d’acord a l’hora de nomenar el liquidador, es nomenarà una Comissió Liquidadora
d’entre els membres de la Comissió Executiva.
Correspon al liquidador calcular la quota de liquidació de cada membre, d’acord amb
el criteri següent: la quota de liquidació es calcula d’acord amb la participació de
cadascun dels membres en el saldo resultant del patrimoni net després de la
liquidació. A aquest efecte, es té en compte el percentatge de les aportacions
efectuades per cada membre del consorci al seu fons patrimonial i el finançament
concedit cada any.
El consorci ha d’acordar les condicions del pagament de la quota de liquidació si
aquesta quota resulta positiva.
No obstant el que disposen els paràgrafs anteriors, les entitats consorciades poden
acordar la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada
amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i assolir els objectius del
consorci que es liquida.

Disposició addicional
Tot el que s’estableix en aquests Estatuts respecta la legalitat vigent en el moment de la seva
aprovació. En cas de produir-se alguna evolució legislativa, es revisaran els articles que se’n
vegin afectats.
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