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Comissió d’Economia i Infraestructures
Barcelona, 16 de febrer de 2017

ACORD DEL CONSELL DE GOVERN PEL QUAL ES PRORROGA
L’ACORD DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE LA UPC A LA FUNDACIÓ
b_TEC
ANTECEDENTS

1. La UPC és la universitat catalana que lidera el Campus Diagonal-Besòs i és titular del dret de
superfície sobre diverses parcel·les del Campus Diagonal-Besòs.
2. La Fundació b-TEC és l’instrument operatiu de les institucions que impulsen el Campus
Diagonal-Besòs (especialment de la UPC).
3. El 25 d’octubre de 2012 la UPC i la Fundació b-TEC van signar un encàrrec de gestió per al
desenvolupament del Campus Diagonal-Besòs.
4. Al desembre de 2014, la UPC i la fundació b-TEC van acordar modificar l’encàrrec de gestió,
amb vigència fins al 31 de desembre de 2015, prorrogable per un any més si fos necessari.
5. El 23 de desembre de 2015 es va signar un acord, pel qual es modificaven diversos aspectes
de l’encàrrec de gestió subscrit de 25 d’octubre de 2012, per tal d’adaptar-lo a la realitat del
procés constructiu del Campus, així com a d’altres circumstàncies, com la creació de l’Escola
d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), l’absorció de l’EUETIB per part de l’anterior, i la
desvinculació de la UPC del Consorci de l’Escola Industrial de Barcelona (CEIB).
Aquest acord, que va ser ratificat pel Consell de Govern i pel Consell Social de la UPC en les
seves sessions celebrades, respectivament, els dies 16 i 29 de febrer de 2016, tenia una
vigència fins el 31 de desembre de 2016, i contemplava la possibilitat de ser prorrogat per
períodes anuals, sempre que fos necessari per completar les actuacions objecte del mateix.

FONAMENTS DE DRET
I. L’article 3.1 dels Estatuts de la Fundació b-Tec atorga a aquesta Fundació la consideració de
medi propi i de servei tècnic de les institucions membres del Patronat, per a la realització
d’aquelles activitats que es corresponguin amb les seves finalitats, d’acord amb el règim
previst al RDL 3/2011 pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del sector públic.
II. L’esmentat text refós de la LCSP, al seu article 24.6, determina que:

“Als efectes que preveuen aquest article i l’article 4.1.n), els ens, organismes i entitats
del sector públic poden ser considerats mitjans propis i serveis tècnics d’aquells poders
adjudicadors per als quals realitzin la part essencial de la seva activitat quan aquests
tinguin sobre aquells un control anàleg al que poden exercir sobre els seus propis serveis.
Si es tracta de societats, a més, la totalitat del seu capital ha de ser de titularitat pública.

En tot cas, s’entén que els poders adjudicadors tenen sobre un ens, organisme o entitat
un control anàleg al que tenen sobre els seus propis serveis si els poden conferir
encàrrecs de gestió que siguin d’execució obligatòria per a ells d’acord amb instruccions
fixades unilateralment per qui fa l’encàrrec i la retribució dels quals es fixi per referència
a tarifes aprovades per l’entitat pública de la qual depenguin.”

En virtut del que precedeix, el Consell de Govern

ACORDA
Únic.- Prorrogar l’Acord de modificació de l’encàrrec de gestió de la UPC a la Fundació b-Tec
signat en data 23 de desembre de 2015, per un període d’un any, per tal de completar els
actuacions pendents i elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació definitiva.

Barcelona, 16 de febrer de 2017

ACORD ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA I LA FUNDACIÓ b_TEC
PRORROGANT L’ACORD SUBSCRIT ENTRE LES PARTS EL 23 DE DESEMBRE DE 2015

Barcelona, a [ ] de desembre de 2016

REUNITS
D’una part, el Prof. Enric Fossas Colet, Rector Magnífic de la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC), NIF núm. Q-0818003F, amb domicili a Barcelona, C/ Jordi Girona, 31 i en
representació d’aquesta, en virtut d’allò que disposen l’art. 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21
de desembre, d’universitats; l’article 67 dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya,
aprovats per l’Acord GOV/43/2012, de 29 de maig (DOGC núm. 6140, d’1 de juny de 2012) i de
conformitat amb el nomenament per Decret 257/2013, de 26 de novembre (DOGC núm. 6512
de 29 de novembre de 2013).
D’altra part, el senyor Jordi Bosch de Borja, director-gerent de la Fundació b_TEC, Barcelona
Innovació Tecnològica (b_TEC), amb seu a la Ronda de Sant Ramon de Penyafort, 261-269, de
Sant Adrià de Besòs (08930), Campus Diagonal-Besòs, Edifici C, planta baixa, constituïda per
temps indefinit segons escriptura atorgada davant la Notària Eva Mateo González en data 24 de
maig de 2006 i inscrita el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número
2323 del seu protocol. La representació consta en l’Escriptura atorgada davant el Notari de
Barcelona Sergio González Delgado en data 21 de febrer de 2012, amb el número 490 del seu
protocol.

MANIFESTEN
I.- Que la UPC és la universitat catalana que lidera el Campus Diagonal-Besòs i és titular del
dret de superfície sobre diverses parcel·les del Campus Diagonal-Besòs.
II.- Que la Fundació b_TEC és l’instrument operatiu de les institucions que impulsen el Campus
Diagonal-Besòs (especialment de la UPC). D’acord amb l’article 3.1 dels seus Estatuts, la
Fundació b_TEC té la consideració de medi propi i de servei tècnic dels membres del Patronat,
d’acord amb el règim previst al RDL 3/2011, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei de
Contractes del sector públic, per a la realització d’aquelles activitats que es corresponguin amb
les seves finalitats que li siguin encomanades per els membres del patronat de la Fundació.
D’acord amb l’article 3.2 dels seus Estatuts, els membres del seu patronat podran encomanar a
la Fundació aquelles activitats de la seva competència que es corresponguin amb les finalitats
fundacionals, d’acord amb el règim de contractació aplicable als membres del patronat de la
Fundació. En tot cas establirà una contraprestació adient, i es preveuran fórmules de
coordinació i seguiment d’activitats.
III.- Que la UPC i la Fundació b_TEC van subscriure el 25 d’octubre de 2012 un encàrrec de
gestió per al desenvolupament del Campus Diagonal-Besòs.

IV.- Que al desembre de 2014 la UPC i la Fundació b_TEC van acordar modificar l’encàrrec de
gestió, amb vigència fins al 31 de desembre de 2015, prorrogable per un any més si fos
necessari.
V.- Que la UPC i la Fundació b_TEC van subscriure el 23 de desembre de 2015 un Acord en
virtut del qual s’acordava modificar i prorrogar l’Encàrrec de gestió subscrit en data 25 d’octubre
de 2012.
VI.- Que en la clàusula Segona de l’Acord signat el 23 de desembre de 2015 s’hi establien les
“Actuacions objecte d’encàrrec a la Fundació b_TEC”, i en virtut d’aquesta clàusula la UPC
encarregava a la Fundació b_TEC l’impuls o la coordinació de les següents activitats: 1)
Interlocució i coordinació entre les institucions, i impuls de les relacions del Campus amb el
Territori; 2) Cerca de nous projectes pel desenvolupament del Campus; i 3) Suport a la UPC, i a
la resta d’agents presents al Campus, en totes les activitats de gestió que aquests li
encarreguin.
VII.- Que d’acord amb clàusula Tercera de l’Acord signat el 23 de desembre de 2015, aquest
tenia vigència fins el 31 de desembre de 2016 i es podia prorrogar per períodes anuals, sempre
que fos necessari per completar les actuacions objecte de l’Acord i que la pròrroga fos subscrita
per ambdues parts abans de la data de finalització del termini d’aquest.
Per tots els antecedents exposats, ambdues parts acorden prorrogar l’Acord subscrit per
aquestes el 23 de desembre de 2015, amb subjecció a la següents

CLÀUSULES
PRIMERA.- Prorrogar l’Acord de modificació de l’encàrrec de gestió de la UPC a la Fundació bTec signat en data 23 de desembre de 2015 per un període d’un any per tal de completar els
actuacions pendents.
SEGONA.- Aquest Acord entrarà en vigor l’1 de gener de 2017 i tindrà vigència fins el 31 de
desembre de 2017. La seva eficàcia restarà condicionada a la seva efectiva ratificació pels
òrgans competents de la UPC i de la Fundació b-tec, si s’escau.
TERCERA.- Mantenir la redacció, sense cap variació, de la resta de clàusules del conveni
esmentat.
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present conveni per duplicat i a un sol
efecte.
El Rector Magnífic de la UPC

El Director-gerent de la Fundació b_TEC

Enric Fossas Colet

Jordi Bosch de Borja

