




DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT

ACORD GOV/160/2015, de 13 d'octubre, pel qual s'aprova la modificació i el text íntegre dels Estatuts del
consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE).

Mitjançant el Decret 150/1987, de 13 de març, es va aprovar la constitució del consorci Centre Internacional
de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria (CIMNE) i se’n van aprovar els Estatuts.

El consorci CIMNE està integrat actualment per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la Universitat
Politècnica de Catalunya, i té entre les seves finalitats promoure la investigació i el desenvolupament dels
mètodes numèrics i la seva aplicació a la solució de problemes científics i tecnològics d’enginyeria, impulsant la
creació de grups de treball amb caràcter nacional i internacional.

Mitjançant aquest Acord, els Estatuts del consorci CIMNE s’adeqüen a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local i, específicament, al nou règim jurídic dels consorcis que
s’hi preveu a través de la disposició addicional vintena, que s’afegeix a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. El consorci CIMNE
s’adscriu a la Generalitat de Catalunya i es regeix pel règim pressupostari, de comptabilitat i de control
aplicable a la Generalitat de Catalunya, tenint en compte el règim jurídic específic aplicable als centres de
recerca de Catalunya (centres CERCA) per raó del seu règim d’autonomia i el règim específic que afecta el seu
personal, en concret, la Llei 14/2001, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació; la Llei 7/2011, de
27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, i altra normativa d’aplicació específica als centres de recerca.

Els Estatuts també s’ajusten a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres
mesures de reforma administrativa en relació amb el dret de separació del consorci i la seva dissolució i
liquidació.

Així mateix, la modificació dels Estatuts del CIMNE també inclou canvis derivats d’altres novetats legislatives
que s’han anat produint des de la creació del consorci i altres que són conseqüència de l’evolució del CIMNE
com a centre de recerca de primer ordre internacional en l’àrea dels mètodes numèrics aplicats a l’enginyeria,
cosa que li ha permès participar activament en el mercat com a entitat de referència en la consultoria
tecnològica i el desenvolupament industrial.

Vist el que disposen l’article 115 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i l’article 26.o) de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la
presidència de la Generalitat i del Govern;

Vist l’Acord del Govern de 10 de juliol de 2012, pel qual s’aproven criteris per a la creació, la modificació i la
supressió d’entitats participades per la Generalitat, per a la presa de participació i la desvinculació d’entitats
existents i per a la tramitació de determinades propostes d’acord del Govern relatives a fundacions,

Per tot això, a proposta del conseller d’Economia i Coneixement, el Govern

 

Acorda:

 

—1 Aprovar la modificació dels Estatuts del consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria
(CIMNE) i el seu text íntegre, que figura a l’annex d’aquest Acord.

 

—2 Els Estatuts del consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria que consten a l’annex
d’aquest Acord substitueixen el text dels Estatuts publicats pel Decret 150/1987, de 13 de març.

 

—3 Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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Barcelona, 13 d’octubre de 2015

 

Jordi Baiget i Cantons

Secretari del Govern

 

 

Annex

Estatuts del consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria (CIMNE)

 

Capítol 1

Disposicions generals

 

Article 1

Entitats que integren el consorci i finalitats

La Generalitat de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya constitueixen a Barcelona un consorci amb
el nom de Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria (CIMNE), el qual tindrà les finalitats
següents:

1.1 Promoure la investigació i el desenvolupament dels mètodes numèrics i la seva aplicació a la solució de
problemes científics i tecnològics d’enginyeria, impulsant la creació de grups de treball amb caràcter nacional i
internacional.

1.2 Organitzar cursos de formació sobre aspectes bàsics, científics i tecnològics dels mètodes numèrics i les
seves aplicacions a l’enginyeria.

1.3 Difondre informació científica i tècnica sobre els camps esmentats.

1.4 Estimular la cooperació científica internacional i organitzar trobades, congressos i tallers científics nacionals
i internacionals.

1.5 Participar activament en el desenvolupament industrial a través de la recerca i de la transferència
tecnològica, establint les col·laboracions que calguin amb altres organismes o duent a terme l’activitat
directament en el mercat.

1.6 Proporcionar serveis de consulta i de suport tècnic a les institucions i les empreses de països en vies de
desenvolupament, col·laborant amb els programes de la UNESCO.

 

Article 2

Règim jurídic

2.1 El consorci és un ens de dret públic que té caràcter associatiu, voluntari i indefinit i es regeix per aquests
Estatuts. En tot el que aquests Estatuts no prevegin serà aplicable l’ordenament jurídic del sector públic
general i l’específic aplicable als centres públics de recerca i desenvolupament, concretament, l’aplicable als
centres CERCA de la Generalitat de Catalunya, mentre el CIMNE mantingui el reconeixement com a centre
CERCA.

2.2 El consorci CIMNE es configura com una entitat sense ànim de lucre.

2.3 El CIMNE podrà subscriure els acords de col·laboració que consideri adients amb les seves administracions
consorciades per dur a terme els objectius del consorci.
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Article 3

Personalitat i capacitat jurídica

El CIMNE té personalitat jurídica pública per al compliment de les seves finalitats i pot dur a terme actes
d’administració i de disposició de béns, formalitzar contractes i, en general, acomplir tots els actes necessaris
per assolir, d’acord amb la legislació aplicable a cada supòsit, els objectius establerts en aquests Estatuts.

 

Article 4

Domicili

El CIMNE tindrà la seva seu a l’Edifici C-1 del Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya. No
obstant això, per acord del Consell de Govern, se’n podrà variar el domicili.

 

Article 5

Administració d’adscripció

El consorci CIMNE resta adscrit a l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el departament
competent en matèria de recerca.

 

Capítol 2

Òrgans de govern

 

Article 6

Òrgans de govern

El CIMNE es regeix pels òrgans següents:

a) Consell de Govern.

b) Consell Científic Assessor.

c) Comissió Executiva.

Els membres d’aquests òrgans exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a la bestreta i al
reemborsament de les despeses degudament justificades.

 

Article 7

Composició del Consell de Govern

El Consell de Govern, l’òrgan superior del consorci, és format per:

Tres persones nomenades per la Generalitat.

Tres persones designades per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Podrà formar-ne part, també, el director general de la UNESCO o la persona en qui delegui aquesta tasca, si
així ho creu oportú, d’acord amb la normativa vigent.

 

Article 8

President i vicepresident del Consell de Govern

El Govern de la Generalitat nomenarà el president i el vicepresident del Consell de Govern del consorci d’entre
els membres que el componen.
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Article 9

Renovació dels membres del Consell de Govern

La renovació dels membres del Consell de Govern la faran les institucions que representen amb la periodicitat
que cadascuna estableixi.

 

Article 10

Funcions del Consell de Govern

Són atribucions del Consell de Govern:

a) L’aprovació del programa global d’activitats.

b) L’aprovació del pressupost.

c) La supervisió i l’aprovació dels comptes anuals, així com les corresponents liquidacions pressupostàries.

d) La proposta d’admissió de nous membres del consorci.

e) La proposta de modificació dels Estatuts.

f) L’aprovació dels reglaments del consorci.

g) La proposta de dissolució i liquidació del consorci.

h) Els actes de disposició del patrimoni del consorci.

i) L’exercici d’accions judicials.

j) L’aprovació de la creació i la participació en altres entitats.

 

Article 11

Funcions indelegables del Consell de Govern

Són funcions indelegables del Consell de Govern:

a) L’aprovació del programa global d’activitats.

b) L’aprovació del pressupost.

c) La supervisió i l’aprovació dels comptes anuals, així com les corresponents liquidacions pressupostàries.

d) L’aprovació de la creació i la participació en altres entitats.

Les que s’esmenten a l’article 17.

 

Article 12

Composició de la Comissió Executiva

El Consell de Govern nomenarà i revocarà els membres de la Comissió Executiva, que estarà integrada per un
mínim de set persones i un màxim de dotze. La Comissió Executiva actuarà com a òrgan permanent
d’administració, gestió i proposta, amb les facultats que li assigni el Consell de Govern.

La durada del mandat de cada membre de la Comissió Executiva serà de quatre anys i podrà ser renovat
successivament.

També seran membres de la Comissió Executiva el director del consorci i el vicepresident del Consell de
Govern, que serà ensems el president de la Comissió Executiva.
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Article 13

Director del consorci

El Consell de Govern podrà nomenar o contractar el director del consorci a proposta de la Comissió Executiva.
La durada del mandat és de quatre anys i podrà ser renovat successivament.

 

Article 14

Consell Científic Assessor

El Consell de Govern nomenarà el Consell Científic Assessor, format per personalitats de prestigi internacional
en el camp dels mètodes numèrics a l’enginyeria. El Consell Científic Assessor actuarà com a òrgan permanent
de consulta sobre tots aquells temes que afectin el desenvolupament dels objectius del consorci.

La durada del càrrec dels membres del Consell Científic Assessor serà de sis anys i podran ser reelegits
successivament si el Consell de Govern ho considera oportú.

 

Capítol 3

Funcionament

 

Article 15

Règim de sessions

El Consell de Govern es reunirà, en sessió ordinària, dos cops l’any. La primera abans del 30 de juny i la
segona en el darrer trimestre de l’any. Es podrà reunir també en sessió extraordinària quan el president ho
cregui oportú, per pròpia iniciativa o quan ho sol·licitin la tercera part dels seus membres.

Les convocatòries contindran la relació de tots els assumptes que hauran de tractar-se a la reunió i seran
trameses a tots els membres, almenys amb set dies d’antelació.

 

Article 16

Adopció d’acords

16.1 Els acords del Consell de Govern s’adoptaran per la majoria simple dels vots emesos, presencialment o
per delegació, excepte en els casos en què les disposicions legals o aquests Estatuts disposin el contrari. El
president del Consell de Govern dirimirà amb el seu vot els empats que es puguin produir.

16.2 El quòrum mínim per poder celebrar una sessió del Consell de Govern serà de quatre dels set membres.
En cas d’absència del president, i si aquest no ha delegat la seva representació i vot, el vicepresident
n’assumirà les plenes funcions.

 

Article 17

Adopció d’acords per majoria qualificada

No obstant això, caldrà el vot favorable de les dues terceres parts dels membres presents del Consell de
Govern per a:

a) La proposta d’admissió de nous membres del consorci.

b) La proposta de modificació dels Estatuts i l’aprovació dels reglaments del consorci.

c) El nomenament de les persones que integren el Consell Científic Assessor i la Comissió Executiva.

Així mateix, cal la ratificació per totes i cadascuna de les entitats consorciades, de conformitat amb el
procediment i els requisits establerts per la normativa respectiva.
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Capítol 4

Règim financer, de control i patrimonial

 

Article 18

Recursos econòmics i règim pressupostari, comptable i de control

18.1 Per a la realització dels seus objectius, el CIMNE disposarà dels recursos següents:

a) Els ingressos produïts per la transferència de la tecnologia desenvolupada al CIMNE.

b) Els ingressos produïts per altres activitats del CIMNE.

c) Les transferències que li atorgui la Generalitat de Catalunya.

d) Les subvencions rebudes a través de programes de la UNESCO.

e) Les aportacions de la Universitat Politècnica de Catalunya.

f) Les aportacions que pugui rebre d’institucions públiques o privades i de la indústria.

g) Les subvencions, les donacions, els llegats i els ajuts de tot tipus amb què el CIMNE sigui afavorit.

18.2 El règim pressupostari i el règim comptable aplicables al consorci són els que determina la normativa
reguladora de les finances públiques de la Generalitat de Catalunya per a aquest tipus d’entitats, i també la
normativa de desplegament que, en matèria de pressupostos i comptabilitat, s’aprovi en l’àmbit de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. En particular, i atesa la condició de centre CERCA del CIMNE, i
mentre el CIMNE mantingui el reconeixement com a tal, li serà aplicable la normativa específica per a aquesta
tipologia de centres, recollida al capítol IV del títol II de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i
financeres.

18.3 El consorci està subjecte al control extern de la Sindicatura de Comptes i, internament, a l’auditoria
financera i de regularitat en el marc del control financer establert, per a aquest tipus d’entitats, en la normativa
reguladora de les finances públiques de Catalunya, sota la responsabilitat de la Intervenció General de la
Generalitat de Catalunya.

 

Article 19

Règim jurídic de contractació

19.1 El CIMNE es configura a efectes de la seva contractació com a poder adjudicador que no és Administració
pública, d’acord amb l’apartat 3.b) de l’article 3 del Real decret legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de contractes del sector públic, i, en conseqüència, d’acord amb els articles 189 i següents de
l’esmentada llei, disposarà d’unes instruccions internes de contractació que s’adaptaran sempre a la legislació
vigent en la matèria.

19.2 L’òrgan de contractació de l’entitat és el Consell de Govern.

19.3 El Consell de Govern pot acordar la delegació d’aquestes funcions.

 

Article 20

Règim patrimonial

El règim patrimonial del consorci és el que estableix la normativa que regula el patrimoni de l’Administració de
la Generalitat.

 

Capítol 5

Règim del personal
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Article 21

Tipologia i règim jurídic del personal del consorci

21.1 El consorci CIMNE disposarà de personal propi o adscrit de les administracions consorciades, així com de
col·laboracions del personal d’aquestes.

21.2 El règim jurídic aplicable al personal del Consorci és el de l’Administració de la Generalitat, sens perjudici
de les especificitats que siguin d’aplicació derivades de la consideració del consorci com a centre CERCA, i , en
el seu cas, també és d’aplicació el règim jurídic previst per al personal investigador. L’aplicació d’aquest règim
jurídic no implicarà en cap cas l’adquisició de la condició de personal al servei de l’Administració de la
Generalitat.

21.3 Quan les necessitats del consorci ho exigeixin, aquest pot contractar personal d’acord amb els requisits i
les autoritzacions previstos, en cada cas, per la legislació vigent.

21.4 L’adscripció al CIMNE i les col·laboracions del personal de les entitats consorciades s’efectuaran d’acord
amb el que prevegin els convenis marc que se signin d’acord amb el que estableix l’article 2.3 dels presents
Estatuts.

 

Capítol 6

Participació en altres entitats

 

Article 22

Participació en altres entitats

El CIMNE, per a la consecució del seu objectiu de suport al desenvolupament industrial a través de la recerca i
la transferència tecnològica, pot crear o participar en altres ens instrumentals, societats mercantils,
associacions o qualsevol altre tipus d’organisme que resulti adient per acord del Consell de Govern tal com
estableix l’article 10.

 

Capítol 7

Accés de nous membres, separació, dissolució i liquidació del consorci

 

Article 23

Accés de nous membres, separació, dissolució i liquidació del consorci

23.1 Es podran incorporar al CIMNE noves administracions públiques o entitats privades sense ànim de lucre
seguint el procediment establert a l’article 17.

23.2 Els membres del consorci se’n poden separar en qualsevol moment amb un preavís d’un any, sens
perjudici de la seva responsabilitat per les obligacions pendents de compliment, mitjançant una notificació al
Consell de Govern.

23.3 L’exercici del dret de separació produeix la dissolució del consorci, llevat que la resta dels seus membres
n’acordin la continuïtat i romanguin al consorci almenys dos ens públics pertanyents a administracions
diferents.

23.4 Quan l’exercici del dret de separació no tingui com a efecte la dissolució del consorci s’aplicaran les regles
previstes a l’article 13 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres
mesures de reforma administrativa o qualsevol altra normativa que, si escau, la pugui substituir.

23.5 El consorci es pot dissoldre per acord unànime de les entitats que l’integren o per impossibilitat legal o
material d’acomplir els seus objectius. La dissolució del consorci en produeix la liquidació i l’extinció.

23.6 En l’acord de dissolució pres per l’òrgan de govern del consorci s’ha de designar un liquidador i s’ha de
determinar la manera de procedir a la liquidació dels béns propis del consorci i a la reversió de les obres o de
les liquidacions existents. En cas de falta d’acord a l’hora de nomenar el liquidador, es nomenarà una Comissió
Liquidadora d’entre els membres de la Comissió Executiva.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6976 - 15.10.20157/8 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-15286099-2015



23.7 Correspon al liquidador calcular la quota de liquidació de cada membre, d’acord amb el criteri següent: la
quota de liquidació es calcula d’acord amb la participació de cadascun dels membres en el saldo resultant del
patrimoni net després de la liquidació. A aquest efecte, es té en compte el percentatge de les aportacions
efectuades per cada membre del consorci al seu fons patrimonial i el finançament concedit cada any.

23.8 El consorci ha d’acordar les condicions del pagament de la quota de liquidació si aquesta quota resulta
positiva.

23.9 No obstant el que disposen els paràgrafs anteriors, les entitats consorciades poden acordar la cessió
global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de
l’activitat i assolir els objectius del consorci que es liquida.

 

 

Disposició addicional

Tot el que s’estableix en aquests Estatuts respecta la legalitat vigent en el moment de la seva aprovació. En
cas de produir-se alguna evolució legislativa, es revisaran els articles que se’n vegin afectats.

 

(15.286.099)
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 315 Jueves 28 de diciembre de 2017 Sec. III.   Pág. 129328

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE FOMENTO
15677 Orden FOM/1296/2017, de 18 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo 

del Consejo de ministros, de 15 de diciembre de 2017, por el que se aprueba 
la modificación de los Estatutos del Consorcio Centro Internacional de 
Métodos Numéricos en la Ingeniería (CIMNE).

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 15 de diciembre de 2017, a propuesta 
del Ministro de Fomento, ha aprobado el Acuerdo por el que se aprueba la modificación de 
los Estatutos del consorcio Centro Internacional de Métodos Numéricos en la Ingeniería 
(CIMNE).

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de dicho Acuerdo, procede la 
publicación el contenido del mismo, que figura como anexo de esta orden, en el «Diari 
Oficial de la Generalitat de Cataluña» y, a los efectos de su producción de efectos y de su 
entrada en vigor, en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con lo previsto en la 
disposición adicional primera del Real Decreto 944/2017, de 27 de octubre, por el que se 
designa a órganos y autoridades encargados de dar cumplimiento a las medidas dirigidas 
al Gobierno y a la Administración de la Generalitat de Cataluña, autorizadas por acuerdo 
del Pleno del Senado, de 27 de octubre de 2017, por el que se aprueban las medidas 
requeridas por el Gobierno, al amparo del artículo 155 de la Constitución.

Madrid, 18 de diciembre de 2017.–El Ministro de Fomento, Íñigo Joaquín de la Serna 
Hernáiz.

ANEXO

Acuerdo por el que se aprueba la modificación de los Estatutos del consorcio 
Centro Internacional de Métodos Numéricos en la Ingeniería (CIMNE)

Mediante el Decreto 150/1987, de 13 de marzo, se aprobó la constitución del 
consorcio Centro Internacional de Métodos Numéricos en la Ingeniería (CIMNE) y se 
aprobaron sus Estatutos.

El consorcio CIMNE está integrado actualmente por la Administración de la Generalidad 
de Cataluña y la Universidad Politécnica de Cataluña. La última versión de los Estatutos 
fue aprobada por el Acuerdo GOV/160/2015, de 13 de octubre, y supuso la adecuación de 
su régimen jurídico a las previsiones de la legislación que regula el régimen jurídico del 
sector público y su adscripción a la Administración de la Generalidad de Cataluña mediante 
el departamento competente en materia de investigación.

Últimamente la actividad de investigación del CIMNE en el ámbito de las obras 
públicas, el territorio y la sostenibilidad se ha incrementado considerablemente, por lo que 
se ha considerado oportuno modificar sus estatutos con el fin de hacer patente esta 
circunstancia mediante la adscripción del consorcio al departamento competente en 
materia de infraestructuras y movilidad. Así mismo, se ha optado por modificar la 
composición del Consejo de Gobierno y, en coherencia, se modifican otros artículos de los 
estatutos referentes a la presidencia y vicepresidencia, al régimen de adopción de 
acuerdos y a los recursos económicos.

Visto lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen 
jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, y en el 
artículo 26.o) de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la 
Generalidad y del Gobierno;

Visto el Acuerdo del Gobierno de 10 de julio de 2012, por el que se aprueban criterios 
para la creación, la modificación y la supresión de entidades participadas por la 
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Generalidad, para la toma de participación y la desvinculación de entidades existentes y 
para la tramitación de determinadas propuestas de acuerdo del Gobierno relativas a 
fundaciones.

Por todo ello, a propuesta del ministro de Fomento, el Gobierno acuerda:

1. Aprobar la modificación de los Estatutos del consorcio Centro Internacional de 
Métodos Numéricos en la Ingeniería (CIMNE), en los términos que figuran en el anexo.

2. Disponer la publicación de este Acuerdo en el «Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya».

ANEXO

1. Se modifica el artículo 5, que queda redactado de la manera siguiente:

«Artículo 5. Administración de adscripción.

El consorcio CIMNE queda adscrito a la Administración de la Generalidad de 
Cataluña mediante el departamento competente en materia de infraestructuras y 
movilidad.»

2. Se modifica el artículo 7, que queda redactado de la manera siguiente:

«Artículo 7. Composición del Consejo de Gobierno.

El Consejo de Gobierno, el órgano superior del consorcio, está formado por:

Cuatro personas en representación de los departamentos de la Administración 
de la Generalidad de Cataluña con competencias en los ámbitos siguientes: dos del 
ámbito de las infraestructuras y movilidad, una del ámbito de la investigación y una 
del ámbito de la industria, nombradas todas ellas por resolución de la persona titular 
del departamento competente en materia de infraestructuras y movilidad.

Cuatro personas designadas por la Universidad Politécnica de Cataluña.
Podrá formar parte, también, con voz pero sin voto, el director general de la 

UNESCO o la persona en quien delegue esta tarea, si así lo cree oportuno, de 
acuerdo con la normativa vigente.»

3. Se modifica el artículo 8, que queda redactado de la manera siguiente:

«Artículo 8. Presidente y vicepresidente del Consejo de Gobierno.

La Presidencia del Consejo de Gobierno corresponde a la persona titular del 
departamento competente en materia de infraestructuras y movilidad.

La Vicepresidencia será ejercida por el miembro del Consejo de Gobierno que 
designe la Universidad Politécnica de Cataluña».

4. Se modifica el artículo 16.2, que queda redactado de la manera siguiente:

«16.2 El cuórum mínimo para poder celebrar una sesión del Consejo de 
Gobierno será de cinco de los ocho miembros con derecho al voto. En caso de 
ausencia del presidente, y si este no ha delegado su representación y voto, el 
vicepresidente asumirá las plenas funciones.»

5. Se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 18, que queda redactada de la 
manera siguiente:

«c) Las transferencias que le otorgue la Generalidad de Cataluña, mediante 
los departamentos con representación en el Consejo de Gobierno.»
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Acord del Consell de Ministres, de 15 de desembre de 2017, pel qual s'aprova
la modificació dels Estatuts del Consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics en l'Enginyeria
(CIMNE), publicat mitjançant l'Ordre TES/265/2017, de 18 de desembre (Ordre de 18 de desembre, publicada
al BOE núm. 315, de 28 de desembre) (DOGC núm. 7524, de 28.12.2017).

En data 28 de desembre de 2017 es va publicar en el DOGC núm. 7524 l'Ordre TES/265/2017, de 18 de
desembre, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres, de 15 de desembre de 2017, pel qual s'aprova
la modificació dels Estatuts del Consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics en l'Enginyeria (CIMNE).

 

Havent observat una errada material en l'apartat 4 de l'annex de l'Acord del Consell de Ministres esmentat,
se'n detalla la correcció oportuna:

A l'apartat 4 de l'annex “Es modifica l'article 16.2, que resta redactat de la manera següent”, on diu

“16.2 El quòrum mínim per poder celebrar una sessió del Consell de Govern serà de cinc dels vuit membres
amb dret a vot. En cas d'absència del president, i si aquest no ha delegat la seva representació i vot, el
vicepresident n'assumirà les plenes funcions.”

ha de dir:

“16.2 El quòrum mínim per poder celebrar una sessió del Consell de Govern serà de cinc dels nou membres
amb dret a vot. En cas d'absència del president, i si aquest no ha delegat la seva representació i vot, el
vicepresident n'assumirà les plenes funcions.”

 

Barcelona, 19 de juliol de 2018

 

Ferran Falcó Isern

Secretari general

 

(18.201.020)
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