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l’escissió parcial d’UPCnet.
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Document proposta informat favorablement per la Comissió d’Economia i
Infraestructures del Consell de Govern celebrada el dia 11/05/2016.

Comissió d’Economia i Infraestructures
Barcelona, 26 de maig de 2016

ACORD DEL CONSELL DE GOVERN D’APROVACIÓ DE L’ESCISSIÓ PARCIAL D’UPCNET, SERVEIS
D’ACCÉS A INTERNET DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, S.L., SOCIETAT
UNIPERSONAL.

ANTECEDENTS
1. En data 14 de juliol de 1998, el Consell Social de la UPC va aprovar “la creació d'un ens per a la

gestió del servei d'accés a internet a la Universitat Politècnica de Catalunya”, i en aquest sentit
es va constituir una societat mercantil de responsabilitat limitada amb la denominació "UPCNET,
serveis d'accés a Internet de la Universitat Politècnica de Catalunya".
La UPC va subscriure el 90% de les participacions, quedant l’altre 10% sota la titularitat de la societat
“Edicions de la UPC”. Mitjançant la compra‐venda de participacions, la UPC va esdevenir soci únic el
dia 17 de juny de 2011. La Societat té la consideració de medi propi i servei tècnic de la

Universitat Politècnica de Catalunya.
2. L’article 2 dels estatuts de la Societat estableix el següent:
“L’objecte de la societat és el de produir, transformar, organitzar, promocionar i comercialitzar
productes, serveis i activitats relacionats amb les tecnologies de la informació i les
comunicacions. I també els instruments i els mitjans tècnics, materials o immaterials que facin
possible a persones físiques i jurídiques, l’accés i l’explotació de sistemes, productes i xarxes
basats en les esmentades tecnologies.
Les activitats integrants de l’objecte social, totalment o parcialment de manera indirecta,
poden ser desenvolupades per mitjà de la titularitat d’accions o participacions en societats amb
objecte idèntic o anàleg. ...”
3. D’acord amb el nou encàrrec de gestió recentment signat amb la UPC, la Direcció d’UPCnet ha
realitzat un estudi exhaustiu de la trajectòria social i de la situació actual, i en conseqüència ha
elaborat una estratègia de creixement d’acord amb les línies especificades al document annex.

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 l’escissió parcial d’UPCNET, SERVEIS D’ACCÉS A INTERNET DE LA UNIVERSITAT
POLITÈCNICA DE CATALUNYA, S.L., Societat Unipersonal, mitjançant l’aportació de la branca
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d’activitat comprensiva de las línies de negoci de tecnologia d’analítica i Big Data, aprenentatge
continu, desenvolupament d’aplicacions i gestió d’infraestructures TIC a una entitat de nova
creació, sota la forma jurídica de responsabilitat limitada.
Segon.‐ Facultar el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, en representació d’aquesta,
per dictar resolucions com a soci únic d’UPCNET, SERVEIS D’ACCÉS A INTERNET DE LA
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, S.L., Societat Unipersonal, i en particular:
a. Aprovar l’escissió parcial de la companyia mitjançant l’aportació de la branca d’activitat
comprensiva de les línies de negoci de tecnologia d’analítica i Big Data, aprenentatge
continu, desenvolupament d’aplicacions i gestió d’infraestructures TIC a una entitat de
nova creació i els acords que li proposi el consell d’administració.
b. Aprovar els estatuts de la nova entitat, determinar el seu objecte social, subscriure totes
les participacions socials i fer el desemborsament corresponen mitjançant l’aportació de
la branca d’activitat escindida, nomenar els membres del òrgans de govern i aprovar el
balanç d’escissió, en el seu cas.
c. Aprovar totes les actuacions i acordar tots els tràmits establerts per l’escissió parcial en
la llei 3/2009, de 3 d’abril, de modificacions estructurals de les societats mercantils.
Tercer.‐ Elevar aquests acords a la consideració del Consell Social de la UPC, perquè els aprovi, si
s’escau.

Barcelona, 26 de maig de 2016
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