Renovació dels acords amb empreses ubicades
en espais Parc UPC

Acord núm. CG/2018/01/24 del Consell de Govern pel qual s’aprova
la renovació dels acords amb empreses ubicades en espais Parc UPC.


Document proposta informat favorablement per la Comissió d’Economia i
Infraestructures del Consell de Govern celebrada el dia 14/02/2018.

Comissió d’Economia i Infraestructures
Barcelona, 22 de febrer de 2018

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A LA RENOVACIÓ DELS PERMISOS
D’OCUPACIÓ TEMPORAL “D’ESPAIS PARC UPC” A FAVOR DE LES
EMPRESES / ENTITATS QUE ES RELACIONEN

ANTECEDENTS
1. D’acord a la normativa vigent, per a l’autorització d’un permís d’ocupació temporal

d’espais superior a 2 anys es requereix un informe favorable del Consell Social a
petició del Consell de Govern.
2. La UPC va subscriure els acords que es relacionen a continuació i que finalitzen
durant el primer semestre de 2018 i que, en cas de renovació, requereixen aquesta
autorització.
EMPRESA/ENTITAT > 2 ANYS

NIF

Edifici

ACCELERATE DIAGNOSTICS S.L. B66571605

RDIT

AGV DISEÑO Y FABRICACIÓN
S.L.

B65415523

RDIT

FROMBCN CONSULTING
EMPRESARIAL S.L.

B66300682

RDIT

SENSING EMOTIONS AND
KNOWLEDGE GROUP S.L.

B66471665

IFSA PUBLISHING, S.L.

B66106725

EUGENIO SOBRINO MORENO

44183747B

IMOTION RETAIL S.L.

B66621327

Àrea coneixement

Data inici
acord

Biotecnologia. Anàlisis clíniques, biològiques
i computació informàtica d’aquests resultats 18/01/2016
de naturalesa clínica i biològica, etc.
Automatització/optimització de processos
productius metall-mecànics,
01/02/2016
desenvolupament de mecanismes i peces
Comunicació digital multiformat i multilingüe 08/03/2016

Plataforma en núvol per anàlisi emocional,
per indústria entreteniment que utilitza
RDIT ESA BIC
biometria dels usuaris, context i
comportament per extreure patrons i
RDIT
Publicacions tècniques i científiques
Solucions per a el sector de la seguretat
contra incendis, la indústria agro-alimentaria
RDIT
amb tracking per RFID i educació amb
desenvolupament de tablets en xarxa
Solucions per empreses sector retail per
RDIT ESA BIC prendre millors decisions que permetin
incrementar rendibilitat de les botigues

15/04/2016
15/04/2016
01/05/2016

01/05/2016

ACORD
S’acorda sol·licitar al Consell Social (1*)que emeti informe favorable a aquesta
ampliació dels permisos d’ocupació temporal amb els següents termes i condicions:
1. Autoritzar renovacions per períodes de 2 anys i fins a un màxim de 10 anys (a
comptar a partir de la data d’inici del primer acord).
2. Condicionar les renovacions a que l’empresa/entitat compleixin totes les
obligacions detallades a l’acord i estar al corrent del pagament de totes les
obligacions davant la UPC.

Barcelona, 14 de febrer de 2018
(1*) En virtut de l’acord 45/2017 del Consell Social, de 24 de juliol de 2017, el Consell de Govern té delegada la competència d'aprovació de
l'informe per a la formalització del contracte d'ocupació temporal del domini públic o per a les concessions administratives si el termini és superior
a 2 anys i no supera els 10 anys.

