Canvi de titularitat del centre universitari EUNCET

Acord núm. 2/2017 del Consell de Govern pel qual s’aprova el canvi de
titularitat del centre universitari EUNCET
Document pendent informe favorable del Consell Social

Secretaria Genreal
Barcelona, 16/02/2017

ACORD DEL CONSELL DE GOVERN D’APROVACIÓ DEL CANVI DE TITULARITAT DEL CENTRE
UNIVERSITARI EUNCET (EUNCET), CENTRE ADSCRIT A LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE
CATALUNYA.

Antecedents
1.‐ Per acord del Consell de Govern 70/2012, de 2 de maig, es va informar favorablement el
canvi de titularitat a favor de la Fundació Leitat, i el canvi de nom del Centre universitari
EUNCET, centre adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i la conseqüent
modificació del corresponent conveni d’adscripció.
2.‐ Per Acord del Consell Social 30/2012, de 15 de maig, vist l’acord del Consell de Govern,
s’aproven els esmentats canvis i es dona trasllat al departament de la Generalitat de Catalunya
competent en matèria d’universitats.
3.‐ Per Ordre ECO/34/2013, de 12 de febrer (DOGC núm. 6325, de 28.2.2013), es dona
conformitat al canvi de titularitat i al canvi de denominació esmentats.
4.‐ En data 30 de setembre d’enguany, l’entitat titular d’EUNCET, la Fundació Leitat, juntament
amb l’entitat EUNCET FORMACION, SL, sol∙liciten a la UPC l’aprovació d’un nou canvi de
titularitat del centre a favor de l’esmentada EUNCET FORMACIÓN, SL. Aquesta petició porta
causa en el contracte de cessió de l’explotació del centre adscrit, de data 11 de gener de 2012
(i efectes 1 de gener de 2012), en favor de EUNCET FORMACIÓN, SL, així com en el posterior
contracte de transmissió de data 1 d’agost de 2016, en virtut del qual la Fundació Leitat ha
transmès el ple domini del centre a EUNCET FORMACIÓN, SL, qui ha quedat subrogada en tots
els drets i obligacions relatius al centre universitari EUNCET, inclosos els derivats del conveni
d’adscripció amb la UPC.
5.‐ L'aprovació d'aquest acord resta pendent de l'informe farovable del Consell Social

Fonaments de dret
Primer.‐ El procediment de canvi de titularitat d’un centre adscrit es troba regulat en l’article
5.3 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats (LOU) i l’article 109 de la Llei
1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya (LUC):
Art. 5.3 LOU:
“El fet de dur a terme actes i negocis jurídics que modifiquin la personalitat jurídica o
l'estructura de la universitat privada, o que impliquin la transmissió o cessió entre vius, total o
parcial, a títol onerós o gratuït, de la titularitat directa o indirecta que les persones físiques o
jurídiques tinguin respecte a les universitats privades o als centres universitaris privats adscrits
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a universitats públiques, s'ha de comunicar prèviament a la comunitat autònoma. La comunitat
autònoma, en el termini que estableixi amb caràcter general, hi pot denegar la conformitat.

La denegació s'ha de basar en l’incompliment del que preveuen els apartats anteriors d'aquest
article o en la insuficiència de garanties per acomplir els compromisos adquirits en sol∙licitar‐se
el reconeixement de la universitat, o en el conveni d'adscripció del centre privat a una
universitat pública.
En els casos de canvi de titularitat, el titular nou queda subrogat en tots els drets i totes les
obligacions del titular anterior.(…)"

Art.109 LUC:
“1. El departament competent en matèria d’universitats autoritza el canvi de denominació,
d’emplaçament i de destinació dels centres docents propis de les universitats públiques.
2. El departament competent en matèria d’universitats ha de donar la seva conformitat:
a) Als actes i els negocis jurídics que modifiquin la personalitat jurídica o l’estructura d’una
universitat privada, o que impliquin la transmissió o la cessió, entre vius, total o parcial, a títol
onerós o gratuït, de la titularitat directa o indirecta que les persones físiques o jurídiques
exerceixen sobre les universitats privades o sobre els centres universitaris privats adscrits a
universitats públiques.
b) Al canvi de denominació i d’emplaçament dels centres docents propis d’universitats privades,
i també dels centres docents adscrits.”

Segon.‐ D’altra banda, l’article 11 de la LOU i els articles 88 b) i 105 de la LUC, regulen el
procediment relatiu a l’adscripció de centres:
Art. 11 LOU:
“1. La adscripción mediante convenio a una universidad pública de centros docentes de
titularidad pública o privada para impartir estudiós conducentes a la obtención de títulos de
caràcter oficial y validez en todo el territorio nacional requerirà la aprobación de la Comunidad
Autónoma, a propuesta del Consejo de Gobierno de la universida, previo informe favorable de
su Consejo Social.
Art. 88 b) LUC:
“Corresponen al consell social, en relació amb la programació i la gestió universitàries, les
funcions següents: (...)
2

b) Proposar al departament competent en matèria d'universitats, amb l'informe previ del
consell de govern, la implantació o la supressió d'ensenyaments conduents a l'obtenció de títols
universitaris oficials, i també la creació, la supressió, l'adscripció, la desadscripció i la
reordenació dels centres docents universitaris i dels instituts universitaris de recerca.(...)”
Art. 105 LUC:
“Correspon al departament competent en matèria d’universitats, a proposta del consell social
i amb l'informe previ del consell de govern de la universitat, aprovar l'adscripció o la
desadscripció a una universitat pública de centres docents, de titularitat pública o privada, per
a impartir títols universitaris oficials, i també la implantació o la supressió d'ensenyaments
oficials de caràcter presencial o virtual en els dits centres.”
Cal assenyalar que la redacció dels preceptes de la LUC és anterior a la modificació de la LOU
de l’any 2007 i que va aprovar la redacció de l’article 11 LOU transcrit a l’apartat anterior.

Tercer.‐ En el mateix sentit que les disposicions anteriors, l’article 47.2 dels Estatuts de la UPC
aprovats per Acord/GOV/43/2012, de 29 de maig estableix que l’adscripció (i per tant
qualsevol acte derivat de la mateixa) requereix “l’aprovació de la Generalitat de Catalunya, a
proposta del Consell de Govern, amb l’informe previ favorable del Consell Social.” .
En virtut del que precedeix, el Consell de Govern, vist l’informe favorable del Consell Social,

ACORDA:
Primer.‐ Aprovar el canvi de titularitat del centre universitari EUNCET i la consegüent
modificació del conveni d’adscripció, que s’adjunta i donar‐hi trasllat al departament
competent en matèria d’Universitats de la Generalitat de Catalunya per a la seva conformitat.
Segon.‐ Autoritzar el rector de la UPC perquè, en nom i representació de la Universitat, realitzi
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 dels acords anteriors.
2.‐ La designació i nomenament, en el seu cas, dels representants de la UPC en els òrgans del
centre que correspongui.

Barcelona, 16 de febrer de 2017
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ADDENDA DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI D’ADSCRIPCIÓ DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA CAIXA DE
TERRASSA (EUNCET) A LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

A Barcelona, el dia 3 de Març de 2017
REUNITS
D'una banda, 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).
I de l'altra el Sr. Joan Parra Farré, com a conseller de la mercantil EUNCET FORMACIÓN SL, domiciliada a
Terrassa, carretera de Talamanca, Km 3, i amb NIF núm. 65701542, constituïda per temps indefinit en
escriptura pública autoritza pel Notari de Terrassa, Sr. Fernando Pérez‐ Sauquillo Conde, en data 22 de
desembre de 2012, núm. de protocol 2757, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, T 42.959, Foli 146 i
Full núm. B‐420.799, i amb CIF nún. B‐65.701.542, facultat per aquest acte per acord del consell
d'administració adoptat en data 13 de febrer DE 2017, segons resulta de la certificació emesa pel secretari
del consell d'administració, amb el vistiplau del president, de data 2 de març de 2017.
Ambdues parts reconeixent‐se mútuament la capacitat legal necessària,

EXPOSEN
I.‐ Que des de l’any 2012 la Fundació Leitat és titular del centre universitari EUNCET, centre adscrit a la
Universitat Politècnica de Catalunya.
II.‐ Que en data 30 de setembre d’enguany, l’entitat titular d’EUNCET, la Fundació Leitat, juntament amb
l’entitat EUNCET FORMACION, SL, sol∙liciten a la UPC l’aprovació d’un nou canvi de titularitat centre a favor
de l’esmentada EUNCET FORMACIÓN, SL. La petició porta causa en el fet que des del gener de 2012
ENUNCET FORMACIÓN, SL, s’encarrega de l’explotació del centre adscrit i en data 1 d’agost de 2016 la
Fundació Leitat ha transmès el ple domini del centre a EUNCET FORMACIÓN, SL, qui ha quedat subrogada
en tots els drets i obligacions relatius al centre universitari EUNCET, inclosos els derivat del conveni
d’adscripció amb la UPC.
III.‐ Que el canvi de titularitat descrit requereix la modificació del conveni d’adscripció signat en data 9 de
febrer de 2010 i modificat en data 28 de març de 2015 és per això que les parts,
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ACORDEN:
Primer.‐ Modificar la següent clàusula del conveni d’adscripció d’EUNCET a la UPC subscrit en data 9 de
febrer de 2010 i modificat en data 28 de març de 2015, que quedarà redactada segons el tenor literal que
es transcriu:

“1. TITULARITAT I UBICACIÓ DEL CENTRE:
El centre adscrit anomenat EUNCET (en endavant, Centre) amb domicili a la ctra. local BV‐1221 de Terrassa
a Talamanca, Km. 3 de Terrassa es titularitat de l’entitat EUNCET FORMACIÓN, S.L.”
Segon.‐ La resta de clàusules contingudes en el conveni signat entre les parts es mantenen vigents en els
termes consignat en l’esmentat conveni.
Tercer.‐ L’efectivitat d’aquest acord queda subjecte a l’aprovació del departament competent de la
Generalitat de Catalunya i a la publicació al DOGC de la disposició corresponent.

I en prova de conformitat amb el present document, les parts el signen per duplicat, en el lloc i la data
indicats a l’encapçalament.

Universitat Politècnica de Catalunya
Prof. Enric Fossas Colet
Rector

EUNCET FORMACIÓN, S.L.
Joan Parra Farréen
Conseller
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