ACORD núm. 8/2016
PRIMER : Iniciar els tràmits necessaris per a la dissolució el Consorci.
SEGON: Les tres institucions consorciades són responsables de totes les tasques a
desenvolupar per dissoldre i liquidar el consorci. Per això, treballarà de forma
mancomunada el grup de treball designat en sessió de 25 de maig de 2016, amb el
suport de personal que desenvolupava les tasques en el CEIB, i assistit pel suport
extern que sigui necessari a contractar pel CEIB per dur a terme les tasques derivades
de la dissolució i liquidació del consorci. Les institucions consorciades buscaran la
fórmula que faci possible materialitzar aquest acord.
TECER: Encarregar a una empresa externa l’elaboració de la memòria de dissolució
del CEIB, que incorpori els estats financers a la data de la proposta de dissolució i els
últims comptes anuals auditats i el balanç de liquidació provisional, que inclogui els
actius i passius a preu de mercat i les despeses associades al procés de liquidació i
extinció. Aquesta contractació també inclourà l’assessorament necessari per identificar
totes les accions a fer (comunicació de cessament d’activitats, obligacions fiscals...).
S’acorda que un cop es conegui l’abast del treball i les possibilitats de contractació es
fixarà la data per disposar de tota la informació.
QUART: Un cop es disposi de la memòria i documentació adjunta, el grup de treball
designat en la sessió de data 25 de maig de 2016 prepararà una proposta de pla de
liquidació del CEIB (càlcul de la quota de liquidació i distribució entre les parts), si
s’escau i el Consell de Govern aprovarà la proposta d’acord de dissolució, i l’elevarà
als òrgans de govern de les entitats consorciades per a la seva aprovació definitiva
(prev. setembre-octubre 2016).
CINQUÈ- Un cop es disposi de l’aprovació de la dissolució per part dels òrgans de
govern de les tres entitats consorciades, el consell de govern del CEIB aprovarà la
dissolució i constituirà una comissió liquidadora o nomenarà liquidadors, que efectuarà
les tasques necessàries per a liquidació del consorci.
SISÈ: En el marc del procés de dissolució i liquidació del Consorci, i amb el suport
tècnic necessari de personal que fins ara realitzava les tasques en el CEIB, per tal que
aquest pugui continuar complint amb totes les seves obligacions legals, la signatura de
tota la documentació necessària relacionada amb l’activitat del CEIB anterior a 1 de
juny de 2016 s’articularà de la següent manera:
La signatura correspondrà al Vicepresident Primer del CEIB, llevat quan faci referència
a pagaments per imports superiors als 6000 euros. En aquest cas, la signatura serà
conjunta del President i del Vicepresident Primer.

La documentació relacionada amb el procés de dissolució i posterior liquidació del
CEIB haurà de ser signada col·legiadament per dos dels tres membres del grup de
treball (apartat segon d’aquest acord).

Caldrà disposar de la documentació acreditativa corresponent que permeti el
seguiment de tots els pagaments que s’efectuïn.

SETÈ - D’acord el conveni de desadscripció per integració de la EUETIB a la UPC,
signat pel CEIB i la UPC al gener del 2016, la UPC s’ha subrogat, amb efectes 1 de
juny, en tots els convenis i contractes subscrits pel CEIB com a titular de l’Escola i que
tenen relació amb la funció universitària que li és inherent. Per això s’acorda:
Cedir a la UPC, com a titular de l’EEBE, els drets i obligacions de cobraments i
pagaments relacionats amb els expedients acadèmics dels alumnes de la
EUETIB, a partir de l’1 de juny i ordenar el tancament dels comptes operatius
de gestió acadèmica de la EUETIB i traspàs de les operacions vinculades a la
UPC.
Cedir a la Universitat Politècnica de Catalunya tots els drets i obligacions
derivats dels convenis i contractes de recerca i transferència de resultats de la
recerca subscrits pel CEIB fins a 31 de maig de 2016, inclosa la cessió dels
drets de propietat intel·lectual o industrial dels que el CEIB pogués ser titular
per raó de la seva titularitat de l’EUETIB. (Llistar-los en Annex)
VUITÈ - Contractació d’una pòlissa d’assegurança que cobreixi la responsabilitat dels
administradors i representants de les entitats consorciades , els dels grup de treball i
de la comissió liquidadora (i exigir aquesta al personal extern que en formi part).
NOVÈ - Encarregar als representants al Consell de Govern del CEIB de la Universitat
Politècnica de Catalunya i de la Diputació de Barcelona la creació d’una comissió de
treball que elabori l’inventari i una proposta de consens per a la destinació de l’arxiu
del CEIB, que formarà part de la proposta de liquidació. En qualsevol cas, s'acorda
que els arxius dels expedients acadèmics del plans d’estudis posteriors a 1995, els
expedients del personal subrogat a la UPC i els expedients econòmics i de contractes i
projectes de recerca que estiguin vius (i en tot cas, dels últims 5 anys) es traslladaran
a les dependències de la UPC (a l'EEBE i als Serveis generals)
DESÈ - Ordenar la publicació al web del CEIB i a la seva seu electrònica de l’Ordre de
desadscripció de l’EUETIB. Igualment publicar en ambdós mitjans avisos informant de
les modificacions de poders i facultats per a obrar en nom del CEIB, així com de les
cessions de drets i obligacions en favor de la UPC.
ONZÈ - Facultar indistintament al President i als Vicepresidents del Consorci per tal
que qualsevol d’ells, indistintament, pugui elevar a públic els acords adoptats en
aquesta reunió, si s’escau, i realitzar tots els actes necessaris per a la seva execució.

ANNEX PUNT 7
Explicació codis

CONVXXXX
ENCTXXXX
SERVXXXX
CURSXXXX
SUBVXXXX

conveni
Encarrec col.laboració Tècnic
compte serveis
Curs
Subvenció

PROFESSORS

UPC/ CEIB

JORDI LLUMA
CONV0311
SERV0401
MOISÈS GRAELLS
CONV0603
CONV0705
CONV1104
CONV1504
SERV1005
SUBV0601

UPC

SUBV0901
EVA MARTINEZ
CONV1201
SERV0901
MONTSE PEREZ
CONV0611
CONV0703
JOAN BERGAS
CONV1004
CONV1006
VEGA PEREZ
CONV1005
SUBV1401
RAMON BARGALLÓ
CONV1306
CONV1601
SEBASTIAN TORNIL
CONV1402
OSCAR FARRERONS
CONV1503
RICARDO TORRES
CONV1506
ENCT1601
TONI SUDRIA
CURS04CITCEA
SERV07CITCEA
JOAN GRAU
CONV1508
SERV1203

UPC

UPC

UPC

UPC

UPC

UPC

UPC
UPC
UPC

UPC

CEIB

JUAN ANTONIO GARCIAALZORRIZ
CEIB
PROJ0901
PROJ1001
ENCT0804
ENCT0910
MA. PILAR ALMAJANO

UPC

SERV0902
MIGUEL BRIGOS

UPC

SERV1003
TONI TRAVIESO

UPC

SERV1101
JOSEP COLL

UPC

SERV1202
CONV1507
JORDI TORNER

UPC

SERV1403
JORDI COSP

UPC

SERV1404
JUAN VELAZQUEZ

UPC

CURS1101

