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SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ DE CESSIÓ TEMPORAL D’ESPAIS ALS EDIFICIS DE TORRE
GIRONA I TIL·LERS A FAVOR DEL BSC PER A UN PERÍODE DE 5 ANYS

ANTECEDENTS
La UPC, com a membre del Consorci per a la creació, construcció, equipament i
explotació del BSC-CNS, va signar el conveni de constitució, en el que manifestava el
compromís d’acollir aquesta entitat a espais de la UPC i concretament del Campus Nord.
En aquest sentit, ja es va cedir com a aportació institucional l’ús dels espais de la capella
per a la ubicació del supercomputador.
Addicionalment, el Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de
Supercomputación (BSC-CNS) ha sol·licitat ocupar altres espais ubicats a l’ala dreta de
l’edifici de Torre Girona tant al soterrani com a la resta de plantes. Peticions que la UPC
ha anat resolent favorablement. Així mateix, recentment, el BSC-CNS ha presentat a la
UPC una nova la petició d’ocupació de les plantes 0 a 4 de l’edifici Til·lers.
La UPC posa de manifest l’interès institucional en proporcionar al BSC-CNS espais
complementaris i propers a l’actual ubicació de l’ordinador Mare Nostrum i de la nova
seu de l’entitat per situar-hi part del seu personal i desenvolupar-hi la seva activitat.
Per aquest motiu, es considera adient formalitzar una nova i única resolució que recollirà
les condicions de la cessió temporal dels esmentats espais a favor del BSC-CNS, inclosos
els cànons corresponents.
El BSC-CNS i la UPC han mostrat l’interès a donar una vigència de 5 anys a l’esmentada
cessió.

FONAMENTS DE DRET
L’article 30 del Reglament de Patrimoni de la UPC regula l’ús privatiu dels espais de
domini públic que no requereixin instal·lacions i obres permanents, indica que si el
termini de l’ocupació és superior a dos anys, el Consell Social ha d’emetre un informe
previ favorable a petició del Consell de Govern.
El Consell Social, mitjançant l’acord núm. 45/2017, de 24 de juliol, va resoldre delegar a
favor del Consell de Govern la competència d’emissió de l’esmentat informe per a

l’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.

D’acord amb els antecedents i fonaments de dret el Consell de Govern

ACORDA
Emetre informe favorable per a establir el termini de 5 anys a la resolució de cessió
temporal dels espais esmentats als edificis Til·lers i Torre Girona a favor del BSC-CNS.
Aquesta cessió estarà condicionada al pagament per part del BSC d’una contraprestació
calculada a un preu m2/mes equivalent al que correspon per edificis dedicats a activitats
similars en l’entorn.

Barcelona, 4 de juliol de 2019

