Renovació dels permisos
d’ocupació temporal d’espais
de recerca i innovació (Parc
UPC) a favor de les
empreses/entitats que es
relacionen

Acord CG/2018/07/48, de 24 d’octubre de 2018, del
Consell de Govern, pel qual s'aprova la renovació dels
permisos d’ocupació temporal d’espais de recerca i
innovació (Parc UPC) a favor de les empreses/entitats
que es relacionen.
Gerència

 Document amb l'informe favorable de la Comissió d’Economia i
Infraestructures de 5/10/2018
 Document pendent d’aprovació, si escau, pel Ple del Consell
Social.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A LA RENOVACIÓ DELS PERMISOS
D’OCUPACIÓ TEMPORAL D’ESPAIS DE RECERCA I INNOVACIÓ (PARC
UPC) A FAVOR DE LES EMPRESES/ENTITATS QUE ES RELACIONEN
ANTECEDENTS
1. D’acord a la normativa vigent (Acord núm. 45/2017 de 24 de juliol de 2017), es

requereix un informe favorable del Consell de Govern per a l’autorització d’un permís
d’ocupació temporal d’espais:
 Superior a 2 anys
 Superior a 10 anys quan han tingut un informe favorable a partir dels 2 anys
2. La UPC va subscriure els 7 acords que es relacionen a continuació i que, durant el segon

semestre de 2018, sumen 2 o 10 anys en espais Parc UPC i, en cas de renovació,
requereixen un informe favorable del Consell de Govern:
TAULA 1
EMPRESA
AUREEL TECH S.L.

IOMED MEDICAL
SOLUTIONS S.L.

RENOVACIONS TERMINI SUPERIOR A 2 ANYS
NIF

Edifici

Àrea coneixement

Data inici acord

B66760323

RDIT (ESA BIC)

Solucions per a l’optimització esportiva
a través de les noves tecnologies

05/09/2016

RDIT (ESA BIC)

Eina informàtica per a professionals del
sector sanitari, per optimitzar la
visualització i interacció amb les
històries clíniques.

06/10/2016

05/10/2016

B66774969

LOVELYMAPS S.L.

B66855792

K2M

Tractament de la informació
especialment d’aquella que aporta la
component geoespacial i el seu
tractament a totes les etapes:
adquisició, tractament i presentació

AQUA. ABIB
WATER
SOLUTIONS, S.L

B55619746

RDIT

Enginyeria de l’aigua, tractament,
reciclatge i reutilització

12/10/2016

BARCELOGIC
SOLUTIONS, S.L.

B65473563

K2M

Tecnologia d'optimització combinatòria

28/11/2016

TAULA 2
EMPRESA

Hydro
meteorological
Innovative
Solutions, S.L.
(HYDS)

BARCELONA
SUPERCOMPUTIN
G CENTER (BSC)

RENOVACIONS TERMINI SUPERIOR A 10 ANYS
NIF

Edifici

B64206659

K2M

S0800099D

K2M

Àrea coneixement

Sistemes de previsió
meteorològica orientats a la
gestió aeroportuària

Supercomputació

Data inici
acord

Data
venciment
acord vigent

01/10/2009

20/07/2018

01/11/2009

31/10/2018

ACORD
S’acorda sol·licitar al Consell de Govern 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) a les empreses esmentades a
les taula 1.
2. Sol·licitar al Consell Social que emeti informe favorable per a les renovacions per
períodes de 2 anys i fins a un màxim de 10 anys més a les empreses/entitats que
hagin complert els primers 10 anys, que són les recollides a la taula 2.
3. Condicionar les renovacions a que les empreses/entitats compleixin totes les
obligacions detallades a l’acord especialment la d’estar al corrent del pagament de
totes les obligacions davant la UPC.
Barcelona, 12 de setembre de 2018

