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Vicerectorat de Política Científica 
 Barcelona, 21 de juliol de 2010 

 



PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL DE GOVERN PER A L’APROVACIÓ 
DE LA PARTICIPACIÓ DE LA UPC EN L’ASSOCIACIÓ “MACE”. 
 
 
ANTECEDENTS 
 

1.- La UPC està interessada a participar en l’associació “MACE”, atesos els objectius de 
la mateixa, recollits en l’article 2 dels Estatuts de l’associació que s’adjunten com a 
annex núm. 1 d’aquesta proposta. L’associació durà a terme l’activitat de transferència 
dels resultats de la recerca derivats d’un projecte europeu, on hi han participat 
institucions de gran prestigi internacional. Aquesta iniciativa s’utilitzarà per testar el 
interès del mercat en la tecnologia, com un pas entremig abans de la creació d’una 
empresa de base tecnològica (EBT). 

 
2.- Respecte al pla d’actuació de la Fundació, d’acord amb l’article 9 dels Estatuts de 
l’associació, correspon a la Member’s Assembly (assemblea general d'associats i 
associades). 
 
4.-  El domicili de l’Associació és a Sankt Agustin, Alemanya. 
 
5.-  La UPC no aportarà cap quantitat dinerària i la seva participació es materialitza 
formant part de l’associació com a membre, representada pel rector, i queda exempta de 
cap contribució econòmica. 
 
6. La rendició de comptes de l’associació es farà d’acord amb el previst a l’article 13 i 
9.3  dels Estatuts que s’adjunten com a annex. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 42 dels Estatuts de la UPC, aprovats pel Decret 225/2003, de 23 de setembre, 
preveu que l’aprovació, la modificació i l’extinció de la participació de la UPC en les 
entitats vinculades requereixen, l’aprovació, a proposta del rector, del Consell de 
Govern i del Consell Social. 
 
En virtut de tot això, el rector de la UPC formula la següent: 
 
PROPOSTA D’ACORD. 
 
Primer. Aprovar la participació de la UPC en l’associació “MACE” d’acord amb els 
Estatuts que s’adjunten en l’annex núm. 1, per la seva posterior aprovació i/o ratificació 
per part del Consell Social.  
 
Segon. Autoritzar el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya perquè, en nom i 
representació d’aquesta universitat, dugui a terme 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 de l’acord anterior i els 
compromisos que se’n derivin. 



 
2. L’aprovació dels Estatuts corresponents, així com les modificacions no substancials que 
es poguessin introduir en aquests Estatuts.  
 
3. L’acceptació del càrrec de membre i la designació i el nomenament, si escau, dels 
representants de la UPC en els diferents òrgans de l’associació, així com de les persones 
que hagin d’actuar en qualitat de substituts en les reunions dels òrgans de la mateixa. 
 
4. La formalització davant notari, si escau, dels presents acords i dels compromisos que 
se’n derivin, perquè si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els 
defectes o les omissions que s’hi hagin pogut advertir.  
 
Barcelona, juliol de 2010 
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PARTICIPACIÓ DE LA UPC EN ENTITATS DE NOVA CREACIÓ DERIVADES DE LA PARTICIPACIÓ 

EN PROJECTES EUROPEUS 

         

PROJECTE MACE 

 

  Una de les exigències dels projectes de recerca del 7è Programa Marc és el compromís 

per part dels socis d’assegurar que els resultats obtinguts durant l’execució del projecte tinguin 

un impacte en la societat. Tal i com estableixen les normes de propietat intel∙lectual/industrial 

d’aquest  programa,  per  aconseguir  el  impacte  del  projecte,  els  socis  han  d’elaborar  un  pla 

d’explotació que garanteixi la continuïtat en l’ús dels resultats un cop el projecte ha finalitzat.  

Hi ha diverses  formes d’explotar  la propietat  intel∙lectual/  industrial generada en projectes; 

algunes consisteixen en  l’obtenció de  llicències o cessions sobre els resultats per  l’explotació 

individual  dels mateixos, mentre  d’altres  en  preveuen  l’explotació  conjunta.  Pel  que  fa  a 

aquesta  última  forma  d’explotació,  si  els  socis  que  han    col∙laborat  en  el  projecte  volen 

continuar  treballant plegats poden optar per  la creació d’una nova societat, d’una agrupació 

d’interès econòmic, d’una joint venture, o d’una fundació o associació, entre d’altres formes de 

col∙laboració. En  la majoria dels  casos aquesta  col∙laboració  implica  la  creació d’una entitat 

amb personalitat jurídica pròpia. De moment tenim un projecte que ja finalitzat, i que preveu 

la creació d’una associació.   

A  través  d’aquest  informe,  exposem  el  context  per  l’explotació  de  resultats  derivats  de 

projectes europeus. Precisament perquè  considerem que aquesta  situació és  susceptible de 

repetir‐se en futures ocasions, sol∙licitem als òrgans competents la valoració de la participació 

de  la  UPC  en  una  associació  de  nova  creació.    Serveixi  també  aquesta  valoració  per  la 

determinació d’un circuit‐marc que agilitzi la gestió d’aquests casos.  

A continuació exposem una descripció del projecte.  
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A) MEMBRES 

Professor responsable:  Miquel Casals Casanova, ETSEIAT, Terrassa. 

Web del projecte: www.mace‐project.eu 

Membres del projecte i per tant, fundadors de l’associació: 

1. Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Germany, on 
behalf  of  Fraunhofer‐Institut  Angewandte  Informationstechnik  (FIT,  Sankt  Augustin) 
and of Fraunhofer Informationszentrum Raum und Bau (IRB, Stuttgart) 
 

2. University of Applied Sciences of Potsdam, Germany 
 

3. Katholieke Universiteit, Leuven, Belgium 
 

4. Open Universiteit Nederland, Heerlen, Netherlands 
 

5. Università Politecnica delle Marche, Venice, Italy 
 

6. Humance AG, Cologne, Germany 
 

7. Nautes SRL, Ancona, Italy 
 

8. Università IUAV di Venezia, Venice, Italy 
 

9. Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona, Spain 
 

10. Politecnico di Milano, Milan, Italy 
 

11. Green Prefab, Venice; Italy as legal successor of Collaboratio s.n.c., Venice, Italy 
 
12. Deutsches  Forschungszentrum  für  Künstliche  Intelligenz  GmbH,  Kaiserslautern, 

Germany 
 

 

B) ELS RESULTATS 

El  resultat  del  projecte  ha  estat  una  pàgina  web  per  gestionar  metadata  de  continguts 

arquitectònics a Europa  (http://portal.mace‐project.eu). Tal  com demana  la pròpia Comissió 
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Europea, els  socis del projecte europeu es  van  comprometre a  la  sostenibilitat del projecte 

però no tenien clar si fer empresa o un altre tipus d’organització, i finalment s’han decidit per 

l’associació.  Aquesta  forma  jurídica  els  permet  gestionar,  desenvolupar  i  fer  activitats 

relacionades  amb  aquest  portal  i  promocionar  el  intercanvi  científic  entre  estudiants, 

professors,  empreses  i  organitzacions  en  el  camp  de  l’arquitectura,  el  manteniment  i  el 

desenvolupament del sistema MACE.  

C) L’ASSOCIACIÓ 

L’objecte  de  la  associació  es  la  promoció  del  intercanvi  científic  i  de  informació  entre 

estudiants,  professors,  empreses  i  organitzacions,  en  el  camp  de  l’arquitectura,  el 

manteniment i el desenvolupament del sistema MACE.  

Serà una associació sense ànim de lucre amb domicili a Alemanya i autofinançada a través de 

les quotes dels associats. Hi hauran diferents nivells de membres que pagaran diferents quotes 

per accedir‐hi i utilitzar el portal.  

Els  socis del projecte europeu  seran membres  fundadors de  l’associació  i no hauran de  fer 

aportacions  econòmiques.  No  hi  ha  cap  transferència  econòmica  del  projecte  europeu 

(romanent) a la societat.   

En  tot  cas,  per  la  realització  de  les  tasques  de  desenvolupament  del  sistema,  l’associació 

contractarà  els  serveis  dels membres  fundadors mitjançant  la  formalització  de  contractes 

bilaterals d’R+D, ja que  són els fundadors els que tenen l’expertesa.  

Si  d’aquesta  experiència  els membres  fundadors  consideren  que  el MACE  té  futur  com  a 

producte en el mercat, el proper pas en la seva col∙laboració serà la creació d’una empresa de 

prestació de serveis. 

La participació de  la UPC  com a membre  fundador no  comporta una  responsabilitat per  si 

mateixa, ja que els membres fundadors no tenen capacitat per actuar en nom de l’associació. 

Només tenen capacitat d’obrar en nom de  l’entitat  la Board of Governors (òrgan de govern)  i 

l’assemblea.  
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Els membres  fundadors  tenen  responsabilitat  limitada  davant  una  possible  insolvència  de 

l’Associació. El retard en informar d’una situació d’insolvència suposa un cas de responsabilitat 

solidària exclusivament per als membres de la Board of Governors.  

 

D) ACTUACIONS PRÈVIES INTERNES 

Després de realitzar la consulta pertinent al Gabinet Jurídic, hem obtingut la seva confirmació 

de que no hi ha inconvenients de caràcter legal per la participació de la UPC en associacions.  

Pel que fa al procediment per formalitzar  la participació de  la UPC en una associació, des del 

Servei de Patrimoni ens han indicat que s’ha de passar la documentació a Secretaria General, 

doncs cal la prèvia aprovació tant de Consell de Govern com del Consell Social per tal que la 

UPC pugui participar en una entitat.  

A part d’aquestes autoritzacions, en aquest cas per la constitució d’una associació a Alemanya 

i d’acord amb les lleis d’aquest país, la carta fundacional s’ha de signar a un jutjat alemany. 

Ha  d’anar‐hi  un  representant  de  la  UPC  en  persona  per  signar‐hi.  El  professor  Casals  està 

disposat  a  anar  ell mateix,  per  tant,  proposem  que  el  Rector  atorgui  poders  especials  per 

aquest acte. També necessitaríem  saber quant de  temps aproximadament pot comportar  la 

tramitació de  l’autorització perquè el  soci alemany pugui organitzar el dia de  la  signatura al 

jutjat. 

 

E) BALANÇ 

Tenint  en  compte  la  resta  de  membres  fundadors,  l’activitat  que  es  durà  a  terme  i  les 

responsabilitats que es poden derivar d’aquesta activitat, considerem que la participació de la 

en l’associació MACE pot ser una oportunitat per la UPC.  
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 Tràmits: 

1) Aprovació Consell Govern 

2) Aprovació Consell Social 

3) Poders especials del Rector per signatura Carta Fundacional  

4) Signatura Carta Fundacional  

 

 Documents Adjunts: 

‐ Charter for MACE (Acord de constitució) 

 

                Barcelona, 2 de juliol de 2010 

 




