
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
PARTICIPACIÓ DE LA UPC EN L’ASSOCIACIÓ 

BARCELONA CLÚSTER NÀUTIC 
 
 

 
Acord núm. 154/2013 del Consell de Govern pel qual s’aprova la participació de 
la UPC en l’Associació Barcelona Clúster Nàutic, perquè l’aprovi, si escau, el 
Consell Social. 

 
 
• Document proposta informat favorablement per la Comissió 

Permanent del Consell de Govern del dia 26 de setembre de 2013. 
 

• Document aprovat pel Consell de Govern del dia 8 d’octubre de 2013. 
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Comissió Permanent 

 
8 d’octubre de 2013 



PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL DE GOVERN PER A L’APROVACIÓ 
DE LA PARTICIPACIÓ DE LA UPC  EN L’ASSOCIACIÓ BARCELONA 
CLÚSTER NÀUTIC 
 
ANTECEDENTS 
 
1.- La UPC està interessada a participar en l’Associació “Barcelona Clúster Nàutic”, atesos els 
objectius principals de la mateixa, recollits en l’article 2 dels Estatuts de l’Associació que 
s’adjunten com a annex núm. 1 d’aquesta proposta. 
 
(…) Article 2.‐ Objectius 
 

L’Associació té per objectius: 
 

‐ Aglutinar  les  empreses,  centres  d’investigació,  centres  d’ensenyament  i  d’altres  ens, 

vinculats al mon de la nàutica al territori metropolità de Barcelona. 

‐ Impulsar el desenvolupament i la transformació urbana del territori costaner. 

‐ Desenvolupar accions que permetin una millora competitiva de les empreses. 

‐ Afavorir el desenvolupament de productes i serveis innovadors, mitjançant la promoció 

d’activitats R+D+I 

‐ Potenciar  l’intercanvi  de  coneixements  i  informacions  amb  altres  empreses  i 

institucions. 

‐ Impulsar  la  cooperació  en  projectes  comuns  per  a  fomentar  la  innovació  en  les 
empreses del sector. 

‐ Impulsar  nous  sistemes  i models  de  gestió  dins  del  sector,  incorporant  de manera 
intensa les TIC i d’altres eines de desenvolupament corporatiu. 

‐ Detectar les necessitats formatives i donar‐les resposta mitjançant el desenvolupament 
de competències claus. 

‐ Atraure a nous professionals al sector amb la voluntat de donar una resposta específica 
a les noves demandes. 

‐ Consolidar i obrir nous mercats nacionals i internacionals. 
‐ Potenciar  la  col∙laboració  entre  empreses  per  a  una  més  gran  comercialització 

conjunta. (...) 
 
 

La creació del Clúster Nàutic respon a la voluntat de coordinar els diferents interessos de 
l'àmbit de la nàutica que conflueixen en el marc del territori metropolità de Barcelona. 
 
El port de Barcelona i el seu àmbit d’influència, s'està convertint en un dels motors del 
teixit econòmic del país i en conseqüentment  es del tot convenient el coordinar les 
sinergies de tot tipus, industrials, formatives, recerca, esportives, etc. que genera aquest 
front marítim. 
 
La UPC ha estat escollida per a formar part del nucli fundador del Clúster Nàutic per la 
qualitat contrastada dels seus grups de recerca i la capacitat de donar resposta a les 
necessitats d'innovació tecnològica que precisa el sector de la nàutica. La participació de la 
UPC, esdevé un factor de dinamització acadèmica i d'implicació en la modernització 
tecnològica del teixit productiu, materialitzant-se en aquest compromís la generació del 
coneixement amb la seva implementació social i econòmic. 

 

 
 



2.- Respecte al pla d’actuació de l’Associació, d’acord amb l’article 11 dels Estatuts de 
l’associació, és facultat de l’Assemblea General aprovar o rebutjar les propostes de la Junta 
Directiva en referència a les activitats de l’Associació. 
 
3.-  El domicili social de l’Associació és a la ciutat de Barcelona, al carrer 60, 25-27. Edifici Z, 
planta 2. Sector A, Zona Franca de 08040 Barcelona. 
 
4.-  La UPC, no aportarà cap quantitat dinerària fins que aconsegueixi un tancament de 
pressupost equilibrat, i la seva participació es materialitzarà  formant part de l’associació com a 
membre, representada pel rector. 
 
5.-  La rendició de comptes de l’associació es farà d’acord amb el previst a l’article 21 dels 
Estatuts que s’adjunten com a annex. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 

L’article 46 dels Estatuts de la UPC, aprovats per Decret 225/2003, de 23 de setembre, i 
modificats per ACORD GOV/43/2012, de 29 de maig, de la Generalitat de Catalunya, preveu 
que l’aprovació, la modificació i l’extinció de la participació de la UPC en les entitats 
vinculades requereix l’aprovació, a proposta del rector o rectora, del Consell de Govern i del 
Consell Social. 
 
En virtut del que precedeix, el rector de la UPC formula la següent 
 
 
PROPOSTA D’ACORD. 
 
Primer.- Aprovar la participació de la UPC en l’Associació “Barcelona Clúster Nàutic”, 
d’acord amb els Estatuts que s’adjunten com a annex núm. 1, per a la seva posterior aprovació 
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, el notari rectifiqui els defectes 
o les omissions que s’hi hagin pogut advertir.  
 
Barcelona, setembre de 2013 
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