Aprovació de la renovació dels acords amb empreses ubicades
en espais Parc UPC

Acord núm. 17/2017 del Consell de Govern pel qual s’aproven la renovació
dels acords amb empreses ubicades en espais Parc UPC



Document pendent d’aprovació, si escau, pel Ple del Consell Social.



Document proposta informat favorablement per la Comissió d’Economia i
Infraestructures del Consell de Govern celebrada el dia 02/02/2017.

Comissió d’Economia i Infraestructures
Barcelona, 16 de febrer de 2017

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ D’ÚS D’ESPAI GESTIONAT PER
L’ÀREA D’ECONOMIA I SERVEIS-PARC UPC PER A UN PERÍODE
SUPERIOR A 2 ANYS I A FAVOR DE L’EMPRESA/ENTITAT QUE ES
RELACIONA
ANTECEDENTS
1. La UPC va subscriure els següents Acords de Col·laboració, l’objecte dels

quals va ser l’autorització d’ús temporal d’espais d’edificis gestionats per
l’Àrea d’Economia i Serveis - Parc UPC:
EMPRESA/ENTITAT NIF

GLOBAL SIO S.L.
POLIÈDRICS‐
MULTILABS, S.L.
STARFLOW S.L.
EASY TECH
GLOBAL S.L.

Edifici

B63569677 K2M

Àrea coneixement

TIC

B66444175 K2M
TIC
B66476995 K2M
INTERNET
NEXUS
B66202128 II
TIC
V2X: Vehicle‐to‐
vehicle and vehicle‐to‐
infrastructure
B66475112 RDIT technology

ROKUBUN S.L.
Fundació Privada
Centre CIM
G63749162 RDIT
Centre
Internacional de
Mètodes
Numèrics a
l’Enginyeria
(CIMNE) ‐
AEROSPACE
TERRASSA
Q5850006G GAIA
HIGH
ENDURANCE
MULTIPURPOSE
AERIAL
VEHICLES, S.L.
(HEMAV)
B65895849 RDIT

Fabricació digital

Data inici
acord

Data
finalització
acord

15/01/2015 14/01/2017
01/02/2015 31/01/2017
18/02/2015 17/02/2017
26/02/2015 25/02/2017

01/08/2015 19/04/2017

01/05/2015 30/04/2017

01/06/2014 31/05/2018

Mètodes numèrics en
l’enginyeria i
disciplines adjacents

08/07/2014 07/06/2018

Drons (RPAS)

2. L’objectiu d’aquesta autorització d’ús és que l’empresa/entitat desenvolupi

activitats d’R+D+i, segons es detalla a l’Acord de Col·laboració corresponent.
3. La ubicació de l’empresa/entitat als espais de la UPC facilita la sinèrgia entre la

Universitat i l’empresa/entitat i els resultats assolits han permès potenciar la
col·laboració amb la UPC.
Atès que aquesta col·laboració afavoreix els interessos de la UPC, ja que fomenten la
recerca científica i tecnològica i permeten potenciar la transferència dels resultats de la
recerca, i que d’acord amb l’article 30.2 del Reglament de Patrimoni de la Universitat
Politècnica de Catalunya es requereix un informe del Consell Social previ a la
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formalització del contracte, si el termini de permís d’ocupació temporal d’un bé de
domini públic per a un ús privatiu és superior a 2 anys.
PROPOSTA
Aquesta Comissió d’Economia i Infraestructures proposa al Consell de Govern que
sol·liciti al Consell Social que emeti informe favorable a aquesta ampliació dels
permisos d’ocupació temporal per un període superior a dos anys d’acord 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 de Col·laboració).
2. Condicionar les renovacions a que l’empresa/entitat compleixin totes les
obligacions detallades en l’Acord de Col·laboració i estar al corrent del
pagament de totes les obligacions davant de la UPC.
Barcelona, 16 de gener de 2017
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