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1. Introducció
1.1. Presentació
El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (Parc Científic) és una de
les principals plataformes científiques i tecnològiques del sector agroalimentari i
de les TIC en l’àmbit català i estatal. Concentra una part important de les
infraestructures de recerca de la Universitat de Lleida (UdL), especialment les
relacionades amb el sector agroalimentari que, al costat dels recursos i serveis
d’R+D i d’altres institucions i entitats, constitueixen un important pol
d’excel·lència i innovació.
El projecte del Parc Científic de Lleida s’inicia l’any 2003, gràcies a la reflexió i
l’aposta estratègica de l’Ajuntament de Lleida i de la Universitat de Lleida. Les
dues institucions presenten l’avantprojecte del Parc a la convocatòria del Fons
Europeu FEDER i l’any 2005 constitueixen jurídicament el Consorci del Parc,
del qual són copatrons, i hi aporten recursos humans, tècnics i econòmics.
La seu principal del Parc Científic s’ubica en els antics quarters militars del turó
de Gardeny, a la capital de Lleida. Els ajuts aconseguits en les convocatòries
d’Ajuts del Pla Nacional I+D+i 2004-2007 per a projectes de R+D realitzats en
parcs científics i tecnològics i el Programa Nacional de Infraestructures
Científico-Tecnológicas dins del Pla Nacional d’I+D+i 2008-2011 permeten
rehabilitar el Centre d’Iniciatives Empresarials i la caserna d’Artilleria (actuals
edificis H) i posar en marxa el creixement físic del Parc (Jardí BotànicArborètum Dr. Pius Font i Quer, Centre de Difusió del Coneixement (CeDiCo),
TIC/CPD, INCUBA).
L’any 2009, les empreses i grups de recerca s’incorporen progressivament al
Parc, fins a ocupar més de 3.500 m 2, la qual cosa implica la necessitat
d’enfortir

els

serveis

tècnics

(telecomunicacions,

valor

afegit,

etc.)

i

administratius (gestió econòmica, facturació i control de serveis). Els aleshores
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Prínceps d’Astúries, Felip de Borbó i Leticia Ortiz, inauguren el Parc el 26
d’octubre d’aquell any.
L’any següent, el 2010, finalitzen pràcticament els projectes de construcció i
habilitació dels nous espais i s’inicien les obres del complex multimèdia
Magical, a l’antic quarter d’Infanteria.
Als anys 2011 i 2012 es consoliden les infraestructures del Parc, s'incrementa
l'oferta de la cartera de serveis i s’aprofundeix en la promoció i les relacions
comercials del Parc. Cal destacar la posada en marxa al 2012 del centre de
producció audiovisual Magical Media, de la cafeteria/restaurant del Parc i la
concessió de la gestió del Centre de Processament de Dades (CPD).
La inauguració del Fruitcentre, un dels principals laboratoris de referència
europeu de la fruita, incrementa l’any 2013 la projecció internacional del Parc
Científic. A més, la posada en marxa d’aquest equipament de la Generalitat i de
l’IRTA suposa la incorporació al Parc de 120 investigadors nous.
El centre audiovisual Magical Media inicia el 2013 interessants activitats de
negoci i formació. Així, per exemple, l’alumnat de Ciències Audiovisuals de la
Universitat de Lleida, de La Salle-Mollerussa i d’Ilerna hi fan les classes
pràctiques. A principis del 2014 la pel·lícula Segon origen, un projecte del
malaurat Bigas Luna i finalment produït per Carles Porta, es roda al centre
audiovisual i al setembre del mateix any s’hi realitza la postproducció del
llargmetratge Nick, dirigit per José Pozo. Durant el 2015 acull ja 300 alumnes
de diversos centres públics i privats, especialment de Periodisme i Ciències
Audiovisuals de la UdL.
Al tancament de l’exercici econòmic, les empreses i entitats del Parc havien
facturat 121,8 M d’euros, que representen un increment del 18,8% respecte a la
darrera dada de facturació (2012/13), que va ser de 102,5 M d’euros. A 31 de
desembre del 2015, hi ha 115 empreses i entitats ubicades al Parc Científic i hi
treballen 1.500 persones.
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2015, l’any de consolidació del Parc Científic amb la commemoració del
10è aniversari

El Parc Científic va celebrar al 2015 el dècim aniversari de la seva constitució.
Per aquest motiu, va organitzar una sèrie d’activitats orientades a la divulgació i
implicació de la societat, la comunitat educativa i les empreses.
Pel que fa als actes programats amb motiu del 10è aniversari, especialment
rellevant va ser la col·laboració amb la Fundació Oró per realitzar l’exposició
Joan Oró. Així mateix, es van celebrar una vintena d’activitats paral·leles com
conferències, exposicions, premis, activitats divulgatives, entre d’altres, amb la
col·laboració de la Fundació Catalana per a la Recerca, l’associació MENSA,
entitats financeres, administracions, el Banc de Recursos i el Consorci de
l’Observatori del Univers.

Avança la construcció del Museu del Clima i el Medi Ambient

Durant l’exercici 2015, es van reprendre les obres del Museu del Clima amb
l’execució de la segona fase constructiva. Les obres, amb càrrec al Pla de
Millora de la Mariola –desenvolupat inicialment per la Generalitat i
l’Ajuntament– les va dur a terme només l’Ajuntament de Lleida després d’estar
aturades durant 3 anys. Uns aspectes bàsics de les obres són els accessos i
els espais de l’entorn del barri de la Mariola.
La segona fase del Museu del Clima i el Medi Ambient implica, per una banda,
les actuacions sobre els espais d’accés al Museu des de la Mariola per facilitar
la integració amb el barri. També s’enjardina la falda del turó de Gardeny
mitjançant els passejos circumdants com el de la Rocalla i el claustre. Per l’altra
banda, s’executaran els acabats necessaris per posar la infraestructura en ús i
permetre la utilització dels espais oberts i tancats del Museu. Això possibilitarà
la incorporació i l’exposició del llegat del Doctor Joan Oró i l’organització
d’activitats relacionades amb el seu llegat.
Es preveu iniciar les activitats científiques i divulgatives al Museu del Clima
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durant l’any 2016.

Ampliació i adequació de nous edificis al Parc per a les empreses (edifici
de Capitania)
L’Associació d’Empreses de Tecnologies de la Informació de Lleida (AETI) va
signar un conveni amb l’Ajuntament de Lleida per disposar de l’edifici de
Capitania, previst inicialment com a seu de la Conselleria d’Agricultura. El
conveni obre la porta a l’ampliació de les instal·lacions de les empreses
tecnològiques d’AETI i possibilitarà la creació de 400 nous llocs de treball.

Desplegament internacional de Parc: Alemanya, Perú, Xile, Brasil, Turquia
i Crimea, entre altres països
El 2015 va ser un any important per al desplegament d’activitats i relacions
internacionals del Parc. Aquest fet va aportar noves oportunitats per a les
empreses del Parc i per als grups de recerca de la Universitat de Lleida.
Dades rellevants del Parc Científic al 2015

- Consolidació com a centre d’innovació, recerca i desenvolupament
- Creixement de les activitats (congressos, conferències, exposicions,...)
El Parc Científic de Lleida es va consolidar com el centre que lidera la
innovació i el desenvolupament al territori.
Les entitats implicades en el projecte aporten nous valors i noves línies de
negoci i innovació per a les empreses del sector i del territori.
-

Activitats, congressos i conferències: creixement del 20% respecte
del 2014%


2013: 143 esdeveniments



2014: 185 esdeveniments



2015: 231 esdeveniments
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Evolució de la facturació 2012/2015

Evolució del nombre d’empreses i entitats 2012/2015

Evolució del nombre de treballadors 2012/2015
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1.2. Objectius i eixos estratègics del Parc Científic
L’objectiu del Parc és esdevenir una de les principals plataformes científiques i
tecnològiques en l’àmbit agroalimentari i de les TIC i un pol d’excel·lència i
innovació capaç d’atraure empreses de base tecnològica i activitats avançades.
En aquest sentit, el Parc dóna suport a les empreses del conjunt de les
comarques de Lleida i actua com un dinamitzador dels diferents sectors
productius.
Per assolir aquests objectius, el Parc Científic de Lleida planteja quatre eixos
estratègics:
-

Desenvolupament d’espais científics orientats bàsicament a grups
d’investigació de la Universitat de Lleida, laboratoris d’empreses i
institucions d’R+D+i.

-

Desenvolupament d’espais per a empreses innovadores adreçats a
empreses de base tecnològica.

-

Desenvolupament d’una oferta de serveis altament qualificats que donin
imatge de marca al Parc i que completin la cartera de serveis habituals
dels espais productius de primer nivell.

-

Desplegament territorial, apropament i capil·larització de la innovació al
territori.

Parc de Gardeny –– Edifici CeDiCo 1a planta –
Tef. 973 272922 Fax 973 267161 25171 LLEIDA
www.pcital.es

8

2. Estructura
2.1. Consell d’Administració
El Consell d’Administració del Consorci del Parc Científic i Tecnològic de Lleida
està format per tres membres en representació de l’Ajuntament de Lleida, tres
en representació de la Universitat de Lleida (UdL), interventor, secretari, gerent
i assessors.
-

President:
o Àngel Ros, alcalde de Lleida (fins al 17/09/15)*
o Roberto Fernández, rector de la UdL (a partir del 17/09/15)*

-

Vicepresident:
o Roberto Fernández, rector de la UdL (fins al 17/09/15)*
o Àngel Ros, alcalde de Lleida (a partir del 17/09/15)*

-

Secretari: Óscar Martínez Pelegrí (UdL)

-

Interventor: Jordi Sanuy Vallés (Ajuntament)

-

Vocals: Rafael Peris Martín i Montserrat Mínguez García (Ajuntament) i
Josep Maria Sentís Suñé i Ferran Badia Pascual (UdL)

-

Gerent: Josep Clotet Sopeña

-

Assessor relacions institucionals: Jordi Carbonell Sebarroja

-

Assessor: Josep Farrero Jordana
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L’any 2015, en compliment de la LRSA, el Parc queda adscrit a l’Ajuntament de
Lleida per la qual cosa es fa la corresponent adaptació dels estatuts. (Vegeu
Annex I)
*

Els estatuts del Consorci del Parc estableixen l’alternança cada dos anys dels
càrrecs de president i vicepresident.

2.2.

Espais del Parc

El Parc Científic està distribuït en tres campus:
-

Campus de Gardeny, que és el principal i compta amb 47.048 m 2
construïts, i 60.000 m2 en planificació

-

Campus Agroalimentari, que inclou el Jardí Botànic-Arborètum de Lleida
Dr. Pius Font i Quer i un edifici destinat a la divulgació i a la recerca
agroalimentària

-

Campus de Salut, que disposa d’un edifici de recerca on hi ha la seu de
l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida)

També contribueixen al desplegament d’accions del Parc el Campus de
Cappont (Escola Politècnica Superior de la UdL), el Centre d’Estudis Porcins de
Torrelameu i la xarxa territorial de subseus i municipis concertats.
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3. Noves incorporacions
3.1. Noves empreses al 2015
Durant l’ exercici 2015 les noves incorporacions són les següents:

Nom

Ubicació

DELIDOG SNACKS, SL

Edif. 23 A

URBAN REFUSE DEVELOPMENT, SL

Edif. H2

ENTRE3 INTERIORISTAS, SCP

Edif.
INCUBA

WEBPSILON, SCP

Edif. TICCPD

LLEIDA WIFI NETWORKS, SL

Edif. H2

LLEIDA OPENNATUR, SL

Edif. H3

NEOSALUS SOLUTIONS, SL

Edif.
INCUBA

ICOMPETIA SOCIAL LAB, SL

Edif. 23 A

DIETARY MOLECULAR DIAGNOSTICS, SL I RB
INNOVATIONCONSULTING, SL

Edif.
INCUBA

FEELING PROJECTS, SL

Domiciliada

FARRA SOLSONA, SL

Domiciliada

ASSOCIACIÓ 360, FP

Domiciliada

ALARIC LOGÍSTICA, SL

Domiciliada

EULEN, SA

Patrocini

ENERCLUA, SL

Patrocini
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4. Projectes del Parc
4. 1. Introducció
El Parc va gestionar fins al 31 de desembre de l’any 2015 un total de 41
projectes propis amb un import global de 44.916.855,91 €. D’aquests projectes
destaquen les convocatòries del Pla Nacional d’I+D del Ministerio de Ciencia e
Innovación (actual Ministerio de Economía y Competitividad - Mineco); el Plan
Avanza del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (actual Ministerio de
Industria, Energía y Turismo – Minetur); els Ajuts Feder de la UE; els ajuts de la
Diputació de Lleida; els Projectes del Pla Unificat d’Obres i Serveis de
Catalunya (PUOSC) de la Generalitat i els Convenis de col·laboració amb
l’APTE.
També va col·laborar en 13 projectes, que es van signat conjuntament amb
diverses entitats vinculades al Parc com la UdL, l’IRTA, l’IRBLleida, Innopan, el
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i diverses empreses privades.
1) UdL: 5 projectes
2) IRBLleida: 3 projectes
3) IRTA: 2 projectes
4) CTFC: 2 projectes
5) Innopan: 1 projecte
En total, el Parc va gestionar 54 projectes, entre projectes propis i projectes en
cooperació.

Contractes de serveis i convenis

L’any 2015, el Parc va formalitzar la signatura de 28 contractes. D’aquests, 13
corresponen a la incorporació de noves empreses al Parc Científic i a
ampliacions i canvis d’oficina d’empreses ja ubicades al Parc; 7, a contractes
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de lloguer de places d’aparcament; 1 contracte d’autorització per instal·lar una
antena; 2 ,a contractes de patrocini i els altres 5, a domiciliacions d’empreses al
Parc Científic . Vegeu apartat 5.1.
També es van signar 12 convenis de col·laboració amb diverses entitats.
Vegeu apartat 5.2.

4.2. Projectes finalitzats l’any 2015
4.2.1.- PROGRAMA INTERREG IV B- SUDOE: PROJECTE FI4VDI
Projecte: Desenvolupament d’una xarxa d’infraestructures federades per a la
generació de serveis de virtualització de llocs de treball – FI4VDI (2013 – 2015)
Projecte finançat amb fons Feder de la Unió Europea, aprovat el 18 de juny de
2013, en el qual ha participat el Parc Científic amb altres 6 entitats.
Codi de referència: SOE4/P3/E804
Cost total del projecte: 859.403,00 euros
Ajut Feder total aprovat: 644.552,25 euros (75% de la despesa elegible)
Data d’inici (preparació del projecte): 01/01/2013 – Data de finalització:
30/06/2015.
Durada de l’execució del projecte: 30 mesos
Nombre de beneficiaris: 7 (5 socis d’Espanya, 1 soci de Portugal i 1 soci de
França)
El Parc Científic ha coordinat el Grup de Treball GT6 de Publicitat i Informació
del projecte. Capitalització i ha participat als GT1 (coordinació i gestió del
projecte), GT3 (adaptacions a l’entorn cloud), GT4 (integració. Prototips) i GT5
(seguiment i avaluació).
Principals resultats del projecte:
A) creació d’una xarxa federada de centres de supercomputació (León,
Extremadura i Montpellier)
B) 5 prototips:
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1) Cirurgia oncològica: model de gestió i formalització del coneixement
(casos

d’estudi

càncer

colorectal).

Líders:

Complejo

Asistencial

Universitario León i la FCSCL
2) Tractament semiautomàtic de seqüències genètiques per a l’estudi de
malalties hereditàries. Líder: Computaex (Extremadura)
3) Sistema de calibrat per a models de dinàmica poblacional. Líder:
Universitat de Lleida
4) CloudShaper: plataforma per a la gestió de projectes de serveis de
outsourcing TIC. Líder: Innovaria (Portugal)
i 5) Gestió hortofructícola basat en la traçabilitat. Líders: Ponent 2002,
SCP i Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.
C) Manuals dels cursos de formació online vinculats al projecte FI4VDI.
Les principals actuacions del Parc Científic vinculades al projecte van ser:
1) Donar suport a la Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y
León (FCSCL) en la promoció del prototip d’aplicació cloud per a la gestió
de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD) en
Ajuntaments de Castella i Lleó, i a la Comissió de Noves Tecnologies i la
Societat de la Informació de la Federación Española de Municipios y
Provincias, com a exemple concret dels avantatges de l’entorn cloud i
d’aplicacions per a l’àmbit de les Administracions públiques.
2) Treballar en l’adaptació de l’aplicació Projecte Memòria Històrica de
Gardeny a l’entorn cloud i el seu allotjament en la infraestructura conjunta
desenvolupada en el marc del projecte FI4VDI, essent un projecte
demostrador escalable per a promoure la memòria fotogràfica de pobles i
ciutats utilitzant l’entorn cloud.
3) Impulsar i treballar en el desenvolupament d’un prototip orientat al sector
agroalimentari basat en la traçabilitat de la gestió hortofructícola per a
implementar-lo en l’entorn cloud virtualitzat proposat en el projecte FI4VDI,
comptant amb la implicació de la empresa Ponent 2002 SCP, empresa
especialitzada en solucions de gestió agroalimentària i amb la FCSCL.
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4) Col·laborar amb Innovaria, Rede de Innovaçao em Aveiro (Portugal) en el
testeig i difusió del prototip CloudShaper, plataforma per a la gestió de
projectes de serveis de outsourcing TIC.
5) Col·laborar amb els responsables de la realització d’entregables sobre els
serveis generats per la xarxa d’infraestructures federades, les innovacions
introduïdes en els serveis a nivell de cloud computing i la facilitat d’accés i
maneig per a usuaris.
6) Coordinar, conjuntament amb el soci Innovaria, Rede de Innovaçao em
Aveiro (Portugal), la redacció del document “Anàlisi costos benefici dels
serveis generats”, aportant un esquema de costos i oportunitats associats a
la introducció de nous serveis de virtualització, que inclou l’anàlisi competitiu
del prototip CloudShaper.
7) Ser el responsable de la gestió del Pla de Formació coordinant l’elaboració
de continguts, la difusió, el seguiment i el control dels Cursos de Formació
online en serveis cloud vinculats al projecte FI4VDI:
A) Curs de Formació Virtual Administració en entorns cloud computing (6
edicions, 20 hores cada una, 102 alumnes inscrits)
B) Curs de formació virtual Fonaments de cloud computing (6 edicions,
20 hores cada una, 119 alumnes inscrits) i 3) Curs de formació virtual
Seguretat en el cloud (6 edicions, 20 hores cada una, 142 alumnes
inscrits). Total: 363 alumnes inscrits.
8) Tenir un paper rellevant com a coordinador del Grup de Tasques 6 de
Publicitat, Informació i Capitalització en la creació de la identitat visual del
projecte i en la difusió dels resultats del projecte mitjançant múltiples eines,
en col·laboració amb tots els socis participants. Destaca la participació entre
tots els socis en 21 fòrums o congressos professionals de diferents àmbits:
administracions locals, empreses i acadèmics, i els impactes en mitjans de
comunicació i revistes especialitzades TIC.
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9) Organitzar un seminari a Lleida per facilitar el contacte dels socis del
projecte amb les empreses i entitats vinculades al Parc Científic
(18/11/2014).
10) Col·laborar en la traducció al francès i el portuguès dels textos a incloure a
la memòria final del projecte prevista en els tres idiomes dels socis
participants i en la redacció de la publicació de l’informe de resultats.
11) Pel que fa a l’impacte del projecte en entitats i empreses vinculades al Parc
Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, destaquen les següents:
Universitat de Lleida, SVT cloud services, Clibb software Solutions,
Electrónica Saltó SL, Ponent 2002 SCP, Eurecat, Institut de Recerca
Biomèdica

de

Lleida

–

Fundación

privada

Dr.

Pifarré,

Servicios

Microinformàtica SA (Semic), IFR SA – Productivity Lab Lleida, Sosteca
Euroservices SL i Ilercim SL.
Cost final de l’actuació per al Parc Científic (despesa justificada i auditada):
90.328,08 € (1a certificació: 10.959,22€ + 2a certificació: 79.368,86€).
Subvenció (75% de la despesa justificada): 67.746,06€
4.2.2.- FEDER EIX 1 LLEIDA (3a convocatòria)
Projecte: Equipaments per al Centre d’Innovació Maqcentre al Parc Científic i
Tecnològic Agroalimentari de Lleida
Subvenció per a projectes dels ens locals de la demarcació de Lleida
cofinançats pel Programa Feder de Catalunya, per al període 2007-2013, Eix 1,
Lleida – Economia del Coneixement, Innovació i Desenvolupament Empresarial
(convocatòria 2012). Ordre GRI/21/2012, de 2 de febrer (DOGC 6068 –
16.02.2012)
Codi de referència: GO035443
Despesa subvencionable: 375.048,74 euros.
Total subvenció (Feder + Diputació) (75% de la despesa elegible): 281.286,55
euros (Cofinançament Feder (50%): 187.524,37 euros i Cofinançament
Diputació de Lleida (25%): 93.762,18€
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Data de finalització del projecte: 31/12/2015. A justificar el mes de març del
2016.

4.2.3.- CATALUNYA EMPRÈN. Programa Integral de suport a les persones
emprenedores (convocatòria any 2015).
Pel que fa a la convocatòria de l’any 2015 del Programa Catalunya Emprèn de
la Generalitat de Catalunya, el Parc Científic no va poder col·laborar
directament, ja que els socis dels projectes en cooperació no podien estar
vinculats entre ells (Parc/Ajuntament). Donada aquesta limitació, d’acord amb
la regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Lleida, és va optar per
reforçar el projecte que van presentar conjuntament l’Ajuntament de Lleida i el
CEEI Lleida, col·laborant en l’organització i difusió de les sessions de formació
a emprenedors que, en gran part, han tingut lloc (com es pot veure en la
memòria), al Parc Científic i vinculant al projecte a les empreses incorporades
als viver del Parc durant l’any 2015.

4.3. Projectes en desenvolupament al 2015 i que continuen l’any 2016
PUOSC :
Les tres actuacions vigents incloses en el Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya anualitat 2012, a executar durant els anys 2015 i 2016, i els números
d’actuació son els següents (resolució favorable del Departament de
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, de
2/12/2014, rebuda a l’oficina de gestió del Parc el 7/01/2015):
A. Instal·lacions de seguretat del Parc Científic. Número d’actuació 2012/962.
Pressupost base: 178.388,53 euros (IVA inclòs)
Empresa adjudicatària i data d’adjudicació: SIEF-2 SL (18/12/2015)
Import de l’adjudicació: 174.385,29 euros (IVA inclòs)
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Aportació del Parc: 37.471,20 euros (IVA inclòs)
Subvenció PUOSC-PG: 136.914,00 euros
Previsió de finalització de l’actuació: maig 2016

B. Urbanització de l’entorn del Parc Científic: espai d’entrada i accessos als
edificis. Número d’actuació 2012/964.
Pressupost total: 154.553,57 euros (IVA inclòs)
Empresa adjudicatària i data d’adjudicació: Benito Arnó e Hijos, SAU
(18/12/2015)
Import de l’adjudicació: 153.670,00 euros (IVA inclòs)
Aportació del Parc: 33.020,00 euros (IVA inclòs)
Subvenció PUOSC-PG: 120.650,00 euros
Previsió de finalització de l’actuació: maig 2016

C. Instal·lacions de control energètic del Parc Científic. Número d’actuació
2012/1.444.
Pressupost total: 49.163,17 euros (IVA inclòs)
Empresa adjudicatària i data d’adjudicació: Intac Control, SL (22/12/2015)
Import de l’adjudicació: 47.098,32 euros (IVA inclòs)
Aportació del Parc: 10.120,30 euros (IVA inclòs)
Subvenció PUOSC-PG: 36.978,02 euros
Previsió de finalització de l’actuació: maig 2016

Pressupost de despesa conjunta de les tres actuacions: 375.153,52 € (IVA
inclòs), 310.044,23 euros més IVA.
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Aportació del Parc: 80.611,50 € (IVA inclòs), 15.502,21 € + IVA deduïble de les
tres actuacions (65.109,29 €).
Subvenció total (95% de la despesa elegible): 294.542,02 euros.
La data límit per presentar la justificació es el dia 31-12-2016.
Estat: en execució
4.- Projectes de l’horitzo 2020 de la UE. RIS3 i PECT
Projectes RIS3:
RIS3 (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation) és
l’estratègia d’innovació europea i de finançament de projectes d’àmbit europeu
del 2015 al

2020. Es centra essencialment en la creació de comunitats

d’innovació i projectes d’especialització territorials.
El Parc participa en la creació de les comunitats que consisteixen en
agrupacions voluntàries d’empreses i d’agents del sistema d’R+D i Innovació
que impulsin plans d’actuacions d’R+D i Innovació dins dels àmbits sectorials
líders fixats a l’estratègia RIS3CAT.
El Parc participa, concretament, en la Comunitat de Tecnologies de la
Producció Agroalimentària (COTPA), liderat per la UdL i la UPC, i en els
projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial, liderats per l’Ajuntament
de Lleida.
Projectes PECT: Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial
Paral·lelament als projectes RIS3, el Parc Científic participa en les reunions de
treball coordinades per l’Ajuntament de Lleida i la Universitat de Lleida
preparatòries de projectes a presentar a través d’una propera convocatòria de
Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) a desenvolupar a
les Terres de Lleida.
Estat: En planificació i preparació de propostes i col·laboracions

5. Projecte UIA: Urban Innovative Actions:
Objectiu: proposar projectes innovadors que no s’hagin plantejat encara en el si
de la Unió Europea
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Característiques: han de ser projectes innovadors, d’alta qualitat orientats a
resultats i transferibles presentats per entitats locals electes.
Durada: 3 anys
Pressupost: d’1 a 5 M€ (80% finançament de la UE)
El Parc pot actuar com a entitat col·laboradora.
Data límit per a presentació: 31 de març
Estat: en planificació i preparació de propostes i col·laboracions

4.4. Grups de recerca i d’entitats públiques i privades
Grups i departaments de recerca de la Universitat de Lleida
Principals actuacions de recerca durant l’any 2015:
Planta pilot de tecnologia d’aliments
Es tracta d’una de les actuacions més rellevants durant l’any 2015. La planta
pilot de tecnologia d’aliments està ubicada a la planta baixa de l’edifici H3 del
Parc Científic. L’any 2016 es preveu oferir aquest espai a empreses
agroalimentàries perquè puguin desenvolupar-hi nous productes i processos
alimentaris.
La UdL va adjudicar l'equipament de la planta a Ilpra System España per un
import de 227.026,25 €.
Projecte dirigit per la Dra. Olga Martín
L’objectiu d’aquest equipament, segons la direcció, és facilitar que les
empreses puguin traure al mercat productes com "nous plats preparats amb
interès gastronòmic" o desenvolupar "noves formes de preparació". "La idea és
desenvolupar productes a la planta pilot que les empreses puguin elaborar
posteriorment a escala industrial".
Els desenvolupaments de productes o processos en aquest espai es podran
dur a terme de diferents modalitats: per encàrrec de les empreses, llogant-los
les instal·lacions i, principalment, per part del personal de la UdL en
col·laboració amb les firmes. La planta pilot disposa d’una zona per
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emmagatzemar matèries primeres i una altra per a la preparació d'aliments en
sala freda. També hi ha espais destinats a elaboracions en calent amb equips
específics per a això. Tots els productes elaborats s'envasaran a la zona
destinada a aquesta finalitat, on es tindrà la capacitat de fer-ho en condicions
asèptiques. Finalment s'emmagatzemaran a temperatures controlades per
definir la seua vida útil.

Nou laboratori del CAEM
Un altre aspecte rellevant durant el 2015, ha estat l’ampliació del Centre d’Art
d’Època Moderna amb un nou laboratori a l’edifici H3. És un laboratori analític
dotat de nous espais i equipament per a l’estudi en directe de les obres d’art de
patrimoni moble. En aquesta nova sala també es realitzaran tasques de neteja
d’obres pictòriques, consolidació de suports i reintegracions en pintures,
escultures i gravats, entre d’altres, a banda de servir com a plataforma de
suport en la investigació dels processos artístics.
A més, en aquest nou laboratori s’impartiran classes pràctiques de tècniques
artístiques i analítiques als alumnes del Màster Universitari en Peritatge,
Avaluació i Anàlisi d’Obres d’Art. Així mateix, hi podran fer pràctiques d’estudis
d’art en directe els estudiants del nou grau en Història d’Art i Gestió del
Patrimoni de la Universitat de Lleida (UdL).
Noves formacions al Magical Media:
El Magical Media es consolida com a centre de formació en audiovisuals i ja
compta amb més de 300 alumnes de centres públics i privats cada curs. Mereix
especial menció la formació en Periodisme i Ciències Audiovisuals de la UdL,
perquè el Magical imparteix les següents classes pràctiques :
- Realització i postproducció audiovisual I i II
- Anàlisi i producció de so i locució
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- Formats informatius per a la TV
Altres entitats de recerca i “spin-offs”
En aquest període s’han desenvolupat activitats científiques diverses,
vinculades a spin offs, com Dietary Molecular Diagnostics i grup NutrenNutrigenomics, i s’han consolidat diversos grups de recerca al Parc Científic,
especialment en l’espai dedicat a la recerca bàsica, l’edifici H3. Aquestes
entitats han utilitzat els serveis de la Plataforma de Serveis Cientificotècnics:
-

DBA - Centre de Desenvolupaments Biotecnològics i Agroalimentaris

-

NUTREN Nutrigenomics

-

Departament de Química

-

Desenvolupament

i

aplicació

de

tècniques

cromatogràfiques

i

d’espectrometria de masses (DAT-CEM)
-

Departament de Producció Animal

-

Departament d’Hortofructicultura i Jardineria

-

Departament de Producció Vegetal i Ciències Forestals

-

CAEM

Entitats i empreses externes de caràcter públic
- Fundació Giro, actualment Giro IRTA-UPC:

Entitats i empreses externes de caràcter privat
- Fruits de Ponent:
- Axeb Biotech
- Eficrea
- Inforporc, SL
- Opp Group
- Opennatur, SL
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Principals grups de recerca amb activitat i col·laboracions amb el Parc
A. Grup Nutren-Nutrogenomics, dirigit pel Dr. Manuel Portero i el Dr. Reinald
Pamplona
Aquest

grup

ha

desenvolupat

projectes

de

Nutrigenòmica

amb

el

reconeixement d'ACC10 en el programa VALOR i MAP-EADA. També ha
participat en altres iniciatives de valorització de coneixements i per a la
generació d'aplicacions de nutrició personalitzada. En el camp de l'aplicació de
la metabòlica, el grup ha executat la part analítica de diversos projectes
espanyols i europeus. Nutren-Nutrigenomics també ha participat en el
desenvolupament de grans consorcis, com el CENIT (Iniciativa HENUFOOD) i
l’INNPRONTA (iniciativa INNCOMES). Destaca la seva interacció amb el sector
primari a nivell local, amb iniciatives conjuntes amb CEBACA, així com amb
altres productors. Això ha permès la generació d'una patent.
B. Centre DBA: Desenvolupament Biotecnològic i Agroalimentari
Es tracta d’un grup especialitzat en la investigació i la transferència de
tecnologia en l’àmbit de l’alimentació i la química, la valorització de
subproductes i els additius i els conservants alimentaris. Desenvolupa activitats
basades en les tecnologies orientades a l’analítica de precisió i a la
determinació de components mitjançant cromatografia i altres tècniques.

C. Grup Energia i Maquinaria Agroindustrial – GREA

Dirigit per la Dra. Luisa Cabeza i integrat a INSPIRES, aquest grup treballa en
àmbits de la energia, la robòtica, la maquinària i la construcció sostenible.
Àmbits d’activitat:
Tecnologies energètiques
Disseny i optimització de maquinària
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Automatització i control
Un dels principals objectius del GREA és contribuir a augmentar la
competitivitat de les empreses, a través de la col·laboració en el
desenvolupament de nous productes i amb una avaluació tecnològica. Un altre
objectiu és donar a les empreses una resposta a les necessitats de formació
especialitzada i de formació contínua.

D. Grup d’agricultura de precisió, Agròtica i Agrotecnològica
El grup està dirigit pel Dr. Joan R. Rosell, del departament d’Enginyeria
Agroforestal de l’ETSEA. Destaca l'aplicació de les TIC per al disseny, el
desenvolupament i l’aplicació de nous sensors en l'agricultura, el control de
maquinària, l’adquisició i el processament de dades, la topografia i la
geoestadística, entre d’altres. Van promoure la spin-off Summaprecisió,
Solucions en Agricultura de Precisió, SL vinculada al Parc Científic.

E. Grup de Control Integrat de Plagues Agrícoles i Forestals

Aquest grup de recerca, dirigit pel Dr. Ramon Albagés, desenvolupa la seva
activitat a l’Arborètum-Jardí Botànic de Lleida Dr. Font i Quer. Utilitza material
vegetal per estudiar els processos de control integrat de plagues, especialment
d’insectes i àcars. Integra investigadors de la UdL, l’IRTA, la UB i la UAB.

F. Grup CAEM
Dirigit pel Dr. Ximo Company, el grup realitza activitats relacionades amb l’art
de l’Època Moderna. El grup ha realitzat més de cinquanta estudis d’obres d’art
de diferents col·leccions particulars i museus, la majoria inèdites.
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G. Grup GRIHO - Grup de recerca en interacció persona-ordinador i
integració de dades
Es tracta d’un grup de recerca integrat a INSPIRES i dirigit pel Dr. Toni
Granollers. Treballa els aspectes d’interacció entre les persones i els
ordinadors. Desenvolupa el Màster en Interacció Persona Ordinador i el
UsabiliLab, entre d’altres projectes.

H. Grup de Planificació del Paisatge, Gestió Forestal i Conservació de la
Biodiversitat

Aquest grup, dirigit per la Dra. Cristina Vega, ha desenvolupat el projecte
Foresfoc, finançat pel Plan Avanza del Ministerio de Industria. Aquest
projecte avalua la probabilitat d’incendis forestals en parcel·les de 10
quilòmetres amb un sistema que preveu la consulta on line. Està allotjat al
servidor del Parc.

I. Projecte DOSAFRUT

Optimització dels usos dels fitosanitaris. Servei web hostatjat al servidor del
Parc.

Laboratoris del Parc:
Addicionalment als laboratoris de les empreses i grups de recerca, el Parc
promou laboratoris de caràcter transversal, orientats a la realització de
projectes d’aplicació general que puguin aportar valor a totes les empreses i
a la UdL i permetin realitzar projectes de fi de grau, de màsters, etc. Alguns
estan subvencionals per entitats tecnològiques, com Google, amb aportació
de material i/o beques per als alumnes. En aquest sentit, s’ha assolit fins a
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la data finançament per gairebé 250.000 € a fi de dotar els laboratoris i
permetre la realització de treballs dels estudiants de la UdL (Beques Google
Summer of Code).
Laboratori Liquid Galaxy Lab
El Laboratori Liquid Galaxy, situat a l’edifici CEDICO, s’ha posat en
funcionament per potenciar les sinèrgies i els encàrrecs entre les empreses,
les TIC i els grups de recerca. La primera fase del projecte desenvolupa una
línia de treball vinculada a projectes becats per Google, dins un laboratori
també finançat per Google i per altres fabricants de tecnologia.

Laboratori Drone Lab
Es tracta d’un nou laboratori orientat a la generació i dinamització de
projectes del clúster d’empreses tecnològiques que aplega l’associació
LleidaDrone, que en col·laboració també amb l’EPS de la UdL desenvolupa
projectes de recerca per a l’aplicació de drons a àmbits com la salut, la
distribució o la agricultura de precisió.

BigData Lab
Duran els darrers mesos del 2015 i en el marc de RIS3 i PECT, s’està
dissenyant el BigData Lab plantejat com un think tank, espai de reflexió i
planificació d’accions, iniciatives i projectes per a les aplicacions Big Data,
especialment en el món de la producció agroalimentària i sectors propers.

Altres empreses i entitats del Parc amb activitats de recerca
Diverses entitats privades s’han instal·lat als edificis H3 i INCUBA del Parc
Científic per aprofitar sinèrgies, col·laborar en nous projectes conjunts i
afavorir la innovació tecnològica en l’àmbit empresarial:
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Microsoft Productivity Lab: el primer Productivity Lab promogut per
Microsoft a l’Estat. Forma i assessora les petites i mitjanes empreses
lleidatanes per millorar la productivitat i la rendibilitat mitjançant la
utilització de les noves tecnologies. També desenvolupa iniciatives de
divulgació i experimentació en col·laboració amb empreses i operadors
del sector TIC. Durant el 2014, ha desenvolupat diverses activitats de
formació en el marc del Projecte Catalunya Emprèn i en col·laboració
amb GlobaLleida.

Fundació Maqcentre/FEMAC: hi participen empreses del sector de la
maquinària agrícola. Va obtenir el 2014 el premi Gold Label Award com
a millor clúster europeu.

Axeb Biotech: empresa de Biotecnologia orientada a la nutrició vegetal
fundada l’any 2006. Desenvolupa una gamma de productes formulats
amb capacitat tecnològica per a nous desenvolupaments. Té una
important activitat internacional. Disposa de varies patents pròpies i
patents conjuntes amb la Universitat. Promou projectes de recerca amb
universitats i centres tecnològics. AXEB Biotech, addicionalment, ha
participat al llarg del 2015 en un consorci europeu juntament amb
diverses universitats i companyies del món com la Universitat Harper
Adams (Regne Unit), la Universitat de Wageningen (Holanda, Barilla ger
Fratelli SpA (Itàlia) i l'Acadèmia de la Xina de Ciències Agrícoles, entre
d’altres.
Aquest consorci ha rebut l'aprovació del projecte en el marc d'Horitzó
2020 - Programa de Recerca i Innovació Marc Horitzó 2020, dotat amb
gairebé 80 bilions d'euros de finançament per a la

recerca sobre

aliments segurs. El projecte està orientat a la transferència del
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coneixement al mercat al servei d’agricultors, pimes tecnològiques i
indústria alimentària.

Agrifood: firma que ofereix solucions informàtiques per a la indústria
agroalimentària i la producció animal, així com la logística. Té una
activitat internacional potent, especialment a Itàlia.

Opennatur: empresa que desenvolupa projectes I+D+i en els àmbits del
control biològic de plagues agrícoles. Participa en projectes de recerca
amb l’IRTA-Fruitcentre (control de fongs), amb el servei de Jardineria de
l’Ajuntament de Lleida (lluita biològica) i amb l’Arborètum.

Inforporc - OPP Group: grup de quatre empreses del sector porcí que
desenvolupen conjuntament activitats i projectes orientats a la gestió i
maneig totalment tecnificats de granges, acomplint abastament tots els
condicionants de benestar animal, mediambientals i d’estalvi energètic.
Disposen d’una granja escola a Albesa i al Brasil. Recentment han obert
una delegació a Polònia. Ha desenvolupat la patent Etic, que consisteix
en un dispositiu per controlar la medicació que es dispensa als porcs.

Indra: treballa en col·laboració amb l’Escola Politècnica Superior (EPS),
en la càtedra de la UdL Desenvolupament d’eines d’accessibilitat per a
persones amb discapacitat amb Indra i la Fundació Adeco. Un dels
projectes més potents d’aquesta empresa és el Head Mouse, que
permet a persones amb problemes de mobilitat interactuar amb un
ordinador.
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GFT: empresa de matriu alemanya i de caràcter internacional de l’àmbit
TIC especialitzada en serveis tecnològics per a la banca. Entre els seus
clients hi ha el Deustche Bank

Lleida Net: firma que treballa en projectes innovadors en el camp de les
tecnologies de les telecomunicacions i la certificació electrònica, amb
expansió internacional i un notable creixement.
Amb la seva exitosa sortida a borsa l’any 2015, LleidaNet es presenta
com una empresa operadora de telecomunicacions, innovadora en els
models de finançament i en el procés de negoci i producte, amb
productes orientats al món de la certificació digital i nous serveis de
telefonia mòbil.
Ponent 2002: empresa del sector TIC que té una vinculació comercial
amb Google i l’EPS. A través d’aquesta empresa, els projectes de
diversos estudiants de la UdL han obtingut beques de Google. També
desenvolupa noves tecnologies de traçabilitat i codis bidimensionals
d’aplicació a l’agricultura i l’arqueologia.

Eurecat/BDigital: BDigital, centre tecnològic que els darrers mesos del
2015 s’ha fusionat amb Eurecat, desenvolupa projectes vinculats al món
de l’alimentació, la gestió de regs, la traçabilitat, la seguretat alimentària i
el control de processos i serveis, entre d’altres.

Imagina, Ingenieria del Software: empresa TIC que treballa en l’àmbit
de la Informàtica i desenvolupa, en col·laboració amb l’IRBLleida,
sistemes intel·ligents d’anàlisi automàtica d’imatges radiològiques.
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Neosalus: empresa que treballa en l’àmbit de la seguretat i la salut.
Col·labora amb Ponent 2002 en la distribució de desfibril·ladors
mitjançant els drons. Ha tret al mercat el primer sistema europeu de
control online de xarxes de sistemes de cardioprotecció, amb un mercat
potencial de 250.000 dispositius a interconnectar i controlar.

Wepsilon: empresa que ha desenvolupat projectes TIC per al govern
argentí i altres relacionats amb els continguts digital i digital mèdia.

Grup Saltó: ha creat Sosteca Euroservices, SL, una start up amb seu al
Parc Científic resultat d’un projecte d’innovació.

Dietary Molecular Diagnostics, SL: spin off de la Universitat de Lleida
vinculada al grup Nutren-Nutrigenomics amb seu al Parc Científic. En
aquest moment tramita la certificació de qualitat del laboratori número 3
del Parc.

Acustics Ambient: ha obtingut, entre altres, la patent Prexobloque
d’aillament acústic i termic. Aquest projecte de desenvolupament
comercial s’ha presentat i ha estat finalista a la Fundació Repsol (Fondo
de Emprendedores).

Adibio, SL: projecte de desenvolupament d’antibiotics per al sector
ramader en base a productes naturals

Rubicon

Water,

SL:

empresa

australiana

dedicada

al

control

automatitzat de canals de reg, que ha situat la seva seu del sud
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d’Europa al Parc Científic. Realitza un projecte pilot amb l’ETSEA-UdL i
una comunitat de regants del Canal d’Urgell.

LleidaDrone: associació amb seu al Parc Científic, que ha organitzat les
activitats relacionades amb drons al Smart City World Expo de
Barcelona. És també interlocutora directa de la Generalitat de Catalunya
en la comisió intersectorial per a temes dron. Treballa en multitud de
projectes i nous models innovadors de negoci en el Drone Lab del Parc
Científic, on es desenvolupen projectes de fi de grau i de màster junt
amb el LiquidGalaxy Lab, així com important projectes privats. Els
laboratoris obtenen finançament de Google i d’altres institucions
públiques i privades.

AETI: les empreses de tecnologies associades a AETI han crescut en
facturació i desplegament amb la compra o participació d’entitats i el
creixement de negoci. Això és palesa en l’ampliació planificada a l’edifici
de Capitania que, mitjançant un conveni amb l’Ajuntament de Lleida,
implicarà més de 2.000 nous metres quadrats d’explotació per a
aquestes empreses i un creixement previsible d’uns 400 llocs de treball.
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5. Contractes i convenis
5.1. Contractes al 2015

EXP 2015/SER-01: Servei de neteja general de les instal·lacions del Parc
Científic corresponents als edificis del Parc Científic del 15 de febrer de 2015
a 14 de febrer de 2016.
Import de licitació: 58.752,05 €
Import adjudicació: 58.408,56 €
Empresa adjudicatària: CLANSER, SA
Data signatura contracte: 12 de febrer de 2015

EXP 2015/SER-02: Servei de manteniment dels espais comuns dels edificis
H1, H2 i H3, CeDiCo, TIC/CPD, INCUBA, viver 23A i edificis Arborètum i
Magical Media, del 15 de febrer de 2015 a 14 de febrer de 2016.
Import de licitació: 58.850,00 €
Import adjudicació: 58.675,83 €
Empresa adjudicatària: EULEN, SA
Data signatura contracte: 13 de febrer de 2015

EXP 2015/SER-03: Servei d’assistència tècnica per al desenvolupament dels
serveis generals i de la direcció integrada del projecte del Parc Científic i
Tecnològic Agroalimentari de Lleida del 15 de febrer de 2015 a 14 de febrer
de 2016.
Import de licitació: 50.000,00 €
Import adjudicació: 48.000,00 €
Empresa

adjudicatària:

Eccus

Proyectos

Técnicos,

Medioambientales y Obras, SL
Data signatura contracte: 13 de febrer de 2015
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EXP 2015/OBR-04: Obra de les instal·lacions de seguretat del Parc Científic.
Import de licitació: 147.428,54 €
Import adjudicació: 144.120,00 €
Empresa adjudicatària: Sief-2, SL
Data signatura contracte: 21 de desembre de 2015

Projecte: Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).
Anualitat 2012

EXP 2015/OBR-05-03: Obra de la urbanització de l’entorn del Parc
Científic: espai d’entrada i accessos als edificis
Import de licitació: 127.730,22 €
Import adjudicació: 127.000,00 €
Empresa adjudicatària: Benito Arnó e Hijos, SAU
Data signatura contracte: 21 de desembre de 2015
Projecte: Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).
Anualitat 2012

EXP 2015/CM-117: Obra de les instal·lacions de control energètic del Parc
Científic
Import adjudicació: 38.924,23 €
Empresa adjudicatària: INTAC CONTROL, SL
Data signatura contracte: 22 de desembre de 2015
Projecte: Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).
Anualitat 2012
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EXP 2015/SER-07: Servei d’assessorament financer per al Parc Científic i
Tecnològic Agroalimentari de Lleida.
Import de licitació: 98.000,00 €
Import adjudicació: 96.000,00 €
Empresa adjudicatària: Pricewaterhouse Coopers Asesores de
Negocios, SL
Data contracte: 26 de novembre de 2015

EXP.2015/SER-08: Contractació del servei de cafeteria restaurant i de vending
del Parc Científic.
Publicació: 18 de desembre de 2015
En tramitació

Contractes de serveis de domiciliacions
1.- Contracte de servei de domiciliació amb l’empresa Feeling Projects, SL. (2
de gener de 2015).
2.- Contracte de servei de domiciliació amb l’empresa Farra Solsona, SL. (28
de maig de 2015).
3.- Contracte de servei de domiciliació amb l’empresa Smartchem Solutions,
SL. (3 d’agost de 2015).
4.- Contracte de servei de domiciliació amb l’associació 360 FP. (3 de setembre
de 2015).
5.- Contracte de servei de domiciliació amb l’empresa Alaric Logistica, SL. (14
de setembre de 2015).
Contractes de patrocini
1.- Contracte de patrocini amb l’empresa Eulen, SA. (31 de març de 2015).
2.- Contracte de patrocini amb l’empresa Enerclua,SA. (31 de març de 2015).
Contractes de pàrquings
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1.- Contracte de pàrquing amb IFR, SA. Plaça núm. 21, edifici Incuba. (30
d’abril de 2015)
2.- Contracte de pàrquing amb Lleidanetworks Serveis Telemàtics, SA. Plaça
núm. 13, edifici Incuba. (30 d’abril de 2015).
3.- Contracte de pàrquing amb Lleidanetworks Serveis Telemàtics, SA. Plaça
núm.14, edifici Incuba. (30 d’ abril de 2015).
4.- Contracte de pàrquing amb Lleidanetworks Serveis Telemàtics, SA. Plaça
núm. 15, edifici Incuba. (30 d’abril de 2015).
5.- Contracte de pàrquing amb Lleidanetworks Serveis Telemàtics, SA. Plaça
núm. 16, edifici Incuba. (30 d’abril de 2015).
6.- Contracte de pàrquing amb Optimal Essence Productions, SL. Plaça núm.7,
edifici Incuba. (30 d’abril de 2015).
7.- Contracte de pàrquing amb Neosalus Solutions, SL. Plaça núm.5, edifici
Incuba. (30 d’abril de 2015).
5.2. Convenis
1.- Pròrroga del conveni de col·laboració entre la Universitat de Lleida i el Parc
Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida per a l’assessorament i
actuacions diverses en relació amb la revocació i reintegrament d’ajuts. (2 de
gener de 2015) .
2.-Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el departament d’Ensenyament, la Fundació Jaume Bofill
i el Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida per al
programa Magnet, Aliances per a l’Èxit Educatiu. (5 febrer 2015).
3.- Addenda al conveni marc de col·laboració entre el Centre Ilerna, SL i el
Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. (10 de febrer de
2015).
4.- Conveni marc de col·laboració entre l’Associació Lleida Drone i el Consorci
Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. (19 de febrer de 2015).
5.- Conveni marc de col·laboració entre l’Institut Maria Rúbies i el Consorci
Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. (22 abril de 2015).
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6.- Acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Lleida i el Parc Científic i
Tecnològic Agroalimentari de Lleida per a l’organització de la Setmana
Científica dins del marc de les activitats d’estiu per a joves. (21 de juny de
2015).
7.- Acord d’adhesió a la contractació conjunta d’electricitat mitjançant la
tramitació pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) de
l’acord marc per seleccionar les empreses que, a través dels corresponents
contractes derivats, podran comercialitzar electricitat per a les entitats
adherides. (1 de juliol de 2015).
8.- Annex IV al conveni de col·laboració entre el Consorci Parc Científic i
Tecnològic Agroalimentari de Lleida i la Universitat de Lleida per a la realització
de tasques docents al centre Magical Media subscrit el dia 24 d’octubre de
2013. (7 de setembre de 2015).
9.- Conveni marc per a la innovació i la col·laboració territorial entre
l’Ajuntament de Lleida, la Corporació Valdivia, Ciutat Universitària i del
Coneixement, la Universitat de Lleida i el Consorcio Parc Científic i Tecnològico
Agroalimentari de Lleida. (2 de octubre de 2015).
10.- Annex III al conveni de col·laboració entre el Consorci Parc Científic i
Tecnològic Agroalimentari de Lleida i el Centre la Salle Mollerussa signat el dia
11 de desembre de 2012, que té com a finalitat establir una pròrroga del
conveni per al curs lectiu 2015/2016. (6 d’octubre de 2015).
11.- Acord d’adhesió a la contractació conjunta de gas natural mitjançant la
tramitació pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) dels
contractes derivats de l’acord marc. (8 d’octubre de 2015).
12.- Conveni marc de col·laboració entre el Centre Integral de Formació
Professional Ilerna i el Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de
Lleida. (30 octubre de 2015).

Parc de Gardeny –– Edifici CeDiCo 1a planta –
Tef. 973 272922 Fax 973 267161 25171 LLEIDA
www.pcital.es

36

6. Activitats
El Parc ha celebrat durant el 2015 un total de 231 esdeveniments. La majoria
s’han realitzar a iniciativa del mateix Parc, altres han estat organitzats per les
empreses i i n’hi ha que s’han materialitzat gràcies a la col·laboració conjunta
entre el Parc i les empreses.
Les activitats del Parc han crescut un 25% durant aquesta anualitat, ja que han
passat de les 185 realitzades l’any 2014 a les 231 de l’any 2015. Els ingressos
obtinguts per aquestes accions el 2015 sumen 27.222,89 €.
A més, el conjunt de les accions desplegades al Parc ha tingut un important
ressò i impacte en els mitjans de comunicació.
Cal destacar la celebració del desè aniversari de la constitució del Parc
Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, que es va commemorar
mitjançant l’organització de diverses activitats i la creació d’un logotip específic,
que ha estat present en les publicacions i el material d’informació difós pel Parc
durant tot l’any.

A continuació, es recull informació dels principals actes celebrats al Parc
Científic-Campus Gardeny.
Vegeu activitats del Magical Media a l’apartat 7 d’aquesta memòria.
Vegeu activitats del Jardí Botànic-Arborètum de Lleida Dr. Pius Font i Quer a
l’apartat 8 d’aquesta memòria.
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6.1. Congressos, jornades i conferències
Algunes de les sessions realitzades són les següents:
Jornada de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de
Catalunya (FAPAC)
13 de gener
La Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya
(FAPAC) va celebrar una jornada a l’Auditori Joan Oró del Parc per compartir
informació, recursos i experiències sobre l’adolescència.

Reunió de la comissió coordinadora de centres INIA
21 de gener

Jornada de la Federació Allem (DINCAT - AEES)
11,18 i 25 de febrer
Jornada de Globalleida “Taller de creativitat per a persones emprenedores” (En
el marc del projecte Catalunya Emprèn)
19, 24 i 26 de febrer
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“Networking” sobre preservació de dades digitals de l’Associació ArxiversGestors de Documents
9 de març
L’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya va celebrar una
sessió de networking al CeDiCo per a les empreses del Parc sobre preservació
de dades digitals. Així mateix, va oferir a les empreses la possibilitat de
participar en el XV Congrés d’Arxivística.

Jornada d’Albert Riba sobre Emprenedoria Corporativa
11 de març
Albert Riba, expert en intraemprenedoria i Dynamic Partner d’inPreneur, va
pronunciar una conferència sobre Actitud emprenedora al servei de l’empresa
per a la que treballem. L’acte va tenir lloc a l’edifici CeDiCo
Celebració de les Jornades de l’IRTA/Fruitcentre
12 i 13 de març
Jornada sobre foc bacterià de l’empresa Manica Cobre
17 de març
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L’empresa Manica Cobre va organitzar una jornada sobre foc bacterià a
l’Auditori Joan Oró del Parc Científic. Hi va participar, Xavier Auqué, cap de la
secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal dels serveis territorials del DAAMM
Jornada d’emprenedoria per als alumnes del projecte EJE
23 de març

Els alumnes del projecte Empresa Jove Europa (EJE), que desenvolupava
l’Institut Municipal d’Ocupació i quatre instituts lleidatans, van celebrar a l’edifici
H2 del Parc una jornada dedicada a l’emprenedoria. Després, els assistents
van visitar el Viver de FP.

Jornada d’Agrifood sobre tractament de dades del sector agroalimentari
26 de març
Agrifood BigData es va celebrar a l’Auditori Joan Oró del Parc Científic. La
jornada va presentar exemples de possibles solucions tecnològiques a les
necessitats de tractaments de dades generades pel sector agroalimentari. El
Parc Científic de Lleida, els centres EPS-Inspires i l’ETSEA-Agrotecnio de la
Universitat de Lleida, amb el suport de la plataforma BioInformàtics Barcelona,
van organitzar la jornada. Hi van assistir representants de 50 empreses.
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Commemoració del desè aniversari del Parc Científic amb una exposició
retrospectiva
10 d’abril
El Parc Científic va inaugurar una exposició sobre la historia de Gardeny per
commemorar el seu desè aniversari. La mostra abastava imatges des de l’any
1913 fins a la data i representava els diferents usos i activitats fets al turó i al
Parc Científic. Un any després de la seva constitució, el Parc comptava amb 30
empreses i hi treballaven 260 persones. Durant el desè aniversari, estaven
ubicades al Parc 115 empreses i grups de recerca on treballaven 1.400
persones.
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Durant la celebració, el president del Parc i alcalde de Lleida, Àngel Ros, i el
vicepresident del Parc i rector de la Universitat de Lleida, Roberto Fernández,
van lliurar diplomes acreditatius a les empreses fundadores i a les
col·laboradores.

Presentació a l’Auditori Joan Oró del

llibre publicat per la Delegació de

Defensa de Catalunya
27 d’abril
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Reunió i jornada de treball sobre el Projecte Horitzó 2020
27 d’abril
Jornada de Globalleida “Taller de creativitat per a persones emprenedores” (En
el marc de Catalunya Emprèn)
29 d’abril i 4 i 6 de maig

Sessió informativa del SOC sobre els incentius a la inserció laboral
7 de maig
El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), en col·laboració amb el Parc
Científic, va organitzar una sessió informativa sobre els incentius laborals. La
trobada amb empresaris del Parc, es va realitzar a la tercera planta de l’edifici
H3.
Concert de l’Orquestra Simfònica L’Intèrpret
8 de maig

El Parc Científic, amb la col·laboració de diverses empreses, va organitzar un
concert de l’Orquestra Simfònica L’Intèrpret en commemoració del seu desè
aniversari. El concert va tenir lloc al vestíbul de l’edifici H sota la direcció
d’Alfons Pérez.
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Portes obertes al Parc Científic per Festa Major
11 de maig

El Parc Científic va celebrar una jornada de portes obertes amb motiu de la
Festa Major de Lleida. Les visites guiades gratuïtes van tenir lloc a les 11, a les
12 i a les 13 hores.

XIV Jornada Tecnica Postcollita de l’IRTA
13 de maig
L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA), amb la col·laboració
del Parc Científic de Lleida, va celebrar la XIV Jornada Tècnica Postcollita al
Parc. La jornada va tractar sobre l’eficiència energètica de les instal·lacions,
l’escaldat en poma i pera i la Monilia en fruita de pinyol. Les sessions del matí
van tenir lloc a l’Auditori Joan Oró del Parc Científic i les de la tarda a l’edifici
Fruitcentre.
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Jornada de Donació de Sang al Parc Científic
18 de maig

El Banc de Sang i Teixits va organitzar una donació de sang al vestíbul de
l’edifici H de les 10 a les 15 hores.

Taller de Globalleida "Lideratge amb coaching" (Curs de formació en el marc de
Catalunya Emprèn)
4, 8 i 9 de juny
Jornada d’ENDESA. Trobada de tècnics e enginyers del sector
16 de juny
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Campus tecnològic d’estiu sobre Robòtica i Programació al Parc
22 de juny a 31de juliol
Engijoc, amb la col·laboració del Parc, va impartir el campus tecnològic d’estiu
sobre Robòtica i Programació per a nens i joves. Els més petits, de 6 a 9 anys,
van treballar la Robòtica Lego WeDo. Els de 9 a 16 anys, els jocs i la simulació
amb Scratch. Els de 10 a 16 anys, la Robòtica Mindstorms. I els de 12 a 16
anys, les app per a smartphones Android. El Campus Tecnològic es va
estructurar en casals setmanals des del 22 de juny fins al 31 de juliol.

“Divendres de finançament” de GLOBALleida
18 de setembre
Sessions de finançament per a empreses i emprenedors/res del Parc.

GlobaLleida va organitzar la jornada Divendres de Finançament sobre les
novetats i oportunitats financeres i rondes de finançament de l’Empresa
Nacional d’Innovació (ENISA) i Instruments per Financers a Empreses
Parc de Gardeny –– Edifici CeDiCo 1a planta –
Tef. 973 272922 Fax 973 267161 25171 LLEIDA
www.pcital.es

46

Innovadores (IFEM). La jornada va tenir lloc al Centre d’Iniciatives Empresarials
del Parc.
Jornada tècnica d’Agrifood sobre solucions Agrovisión
24 de setembre

Agrifood Alternative Technologies, empresa ubicada al Parc Científic, va
presentar els seus programes i solucions Agrovisión en la jornada tècnica que
va celebrar a l’edifici H3. A la tarda, els participants van visitar la Fira Agrícola
de Sant Miquel de Lleida.

Reunió de treball amb la delegació de Valdívia (Xile)
1 i 2 d’octubre

Una delegació xilena va visitar Lleida per establir una col·laboració entre el
Parc Científic de Lleida, l’Ajuntament i la Universitat de Lleida i la Corporación
Valdivia Ciudad Universitaria y del Conocimiento (VCUyC) de Xile, que impulsa
la innovació en les regions de Los Ríos i de Ranco. La delegació estava
formada per Omar Sabat, alcalde de Valdivia i president de la (VCUyC); Laura
Berlotto, rectora de la Universidad de Santo Tomás; Mario Calvo, prorector de
la Universidad Austral de Chile; Ángelo Romano, vicerector de la Universidad
de San Sebastián; Yovana Vera, consellera de la regió de Ranco; Felipe Mena,
conseller de la regió de Valdivia; Víctor Cubillos, director de la (VCUyC), i
Marcela Mitre, cap del gabinet de l’Ajuntament de Valdivia.
La delegació va mantenir vàries reunions de treball amb el president i el
vicepresident del Parc, Àngel Ros i Roberto Fernández, respectivament. La
Corporación Valdivia Ciudad Universitaria y del Conocimiento (VCUyC) –
constituïda per l’Ajuntament de Valdivia i per les universitats de la regió–, el
Parc Científic, l’Ajuntament i la Universitat de Lleida van signar un conveni per
a la innovació i la col·laboració territorial.
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Jornada de divulgació de Globalleida en el marc de Catalunya Emprèn
28 d’octubre
Jornada de Globalleida “Adaptació i Evolució del Comerç de Proximitat“ (En el
marc de Catalunya Emprèn)
9 i 11 de novembre
Taller d’aprenentatge d’impressions en 3 D
7, 14 i 22 de novembre
El Google Developers Group (GDG) Lleida i l’empresa TR3SDLAND, amb la
col·laboració

del

Parc

Científic

de

Lleida,

van

organitzar

un

taller

d’aprenentatge d’impressions en 3D que va reproduir elements arquitectònics
de la Seu Vella. El taller es va desenvolupar a l’edifici H3 del Parc els dies 7, 14
i 22 de novembre, de les 9.30 a les 13.30 hores, i formava part del programa
d’activitats programades amb motiu del 10è aniversari del Parc Científic.
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Tast de poma organitzat per l’IRTA-Fruitcentre
10 de novembre
L’IRTA-Fruitcentre va organitzar un tast de poma per comparar una varietat
tradicional, concretament la Gala Brookfield, amb una de nova. El tast es va fer
al pati dels edificis H i hi van participar 140 treballadors i treballadores del Parc
Científic, gairebé el 10% de la totalitat.
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Segona Jornada de Donació de Sang al Parc Científic
12 de novembre

El Banc de Sang i Teixits va organitzar la segona Jornada de Donació de Sang
del 2015 al Parc Científic. Les donacions van tenir lloc al vestíbul de l’edifici H3.

Classe sobre la exploració lunar del Grau sènior de Ciència-Cultura i
Tecnologia de la UDL
18 de novembre
Presentació d’Eurecat, el nou centre tecnològic integrat de Catalunya
25 de novembre

Eurecat, el nou centre tecnològic integrat de Catalunya, es va presentar a
l’Auditori Joan Oró del Parc Científic. Van intervenir Xavier Torra, vicepresident
executiu del patronat d’Eurecat; Myriam García-Berro, directora de Tecnologia i
Transferència d’Eurecat; Xavier López, director general d’Ascamm; Gabriel
Anzaldi, cap de la Unitat de Smart Management Systems amb seu al Parc
Científic de Lleida; el vicerector de Planificació i Innovació i Empresa de la
Universitat de Lleida, Ferran Badia, i Jordi Rull, director del Maqcentre. El
gerent del Parc, Josep Clotet, va donar la benvinguda als assistents.
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“Workshop” de l’IRTA sobre “Monilinia spp”
26 i 26 de novembre
Jornada de l’IRTA/Fruitcentre

sobre “Etiquetatge de productes vegetals

envasats”
30 de novembre
L’IRTA/Fruitcentre va presentar a l’Auditori Joan Oró del Parc Cient la guia de
pràctiques correctes d’higiene per a vegetals i derivats frescos, pelats,
trossejats o envasats. La guia ha estat reconeguda oficialment per l’Agència
Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA). També es va parlar de com el
Reglament 1169/2011 i altres normatives vigents afecten l’etiquetatge dels
productes vegetals envasats. Posteriorment, els assistents van visitar el
Fruitcentre.
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Jornada de l’IRTA/Fruitcentre “Innovación e impacto económico en producción
vegetal”
1 de desembre

Jornada de Globalleida en el marc de Catalunya Emprèn
1, 3 i 9 de desembre
“Café amb la Recerca” de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
10 de desembre
La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació va celebrar a les
instal·lacions del Parc Científic l’activitat Café amb la Recerca, un punt de
trobada entre entitats de recerca, empreses i inversors.

Recollida solidària del Banc de Recursos del Banc de Recursos al Parc
11 de desembre

El Banc de Recursos, en col·laboració amb el Parc Científic, va realitzar una
recollida solidària al pati dels edificis H. Els donants van aportar un total de
quaranta telèfons mòbils, cent bateries de recàrrega, tres ordinadors i dues
bicicletes de segona mà.
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DevFest Lleida 2015 del GDG Lleida dedicat a l’educació
13 de desembre

El GDG Lleida va celebrar al Parc Científic el DevFest Lleida 2015. Aquesta
edició de l’esdeveniment es va dedicar a l’educació amb el suport de les noves
tecnologies de Google. Hi van participar 80 docents de les terres lleidatanes i
de la resta de Catalunya.

IV Jornada d’Agrifood sobre “Alternatives empresarials i estratègia tecnològica”
15 de desembre

Agrifood, empresa ubicada al Parc Científic, va organitzar la quarta edició de
les seves jornades tècniques que en aquesta edició va tractar de les
Alternatives empresarials i estratègia tecnològica. La jornada es va celebrar a
l’Auditori Joan Oró del Parc Científic. El gerent del Parc, Josep Clotet, va
inaugurar-la.

Torronada del Nadal amb les empreses i treballadors dels Parc
16 de desembre
El Parc Científic va celebrar amb les empreses i els treballadors la tradicional
torronada nadalenca. Durant l’acte, el vicepresident del Parc i alcalde de Lleida,
Àngel Ros, va informar que les empreses i entitats del Parc Científic havien
facturat 121,8 M d’euros, que representen un increment del 18,8% respecte a la
darrera dada de facturació (2012/13), que va ser de 102,5 M d’euros, segons
les dades de tancament de l’exercici 2014.
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Es va informar, a més, que es preveu traslladar el llegat Oró i iniciar les
activitats al Museu de la Ciència l’any 2016. També es va referir al conveni
signat entre l’Ajuntament de Lleida i l’Associació d’Empreses de Tecnologies de
la Informació de Lleida (AETI) per adequar l’antic edifici de Capitania, la qual
cosa suposarà l’ampliació en més de 2.000 m 2 de les instal·lacions d’aquestes
empreses i la creació d’uns 400 nous llocs de treball.

Casal de Nadal Ski Robòtic al Parc Científic per a nens i joves
28 a 31 de desembre

Un total de 40 nens i joves, de 6 a 16 anys, van participar en el Casal de Nadal
Ski Robòtic organitzat per l’empresa Engijoc amb la col·laboració del Parc
Científic a l’edifici CeDiCo. Els participants van construir i programar les
instal·lacions d’una estació d’esquí.
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6.2 Activitats d’empreses i entitats del Parc
Cafès solidaris amb la desnutrició infantil al QR Cafè i recaptació de fons
fons per la lluita contra el càncer
10 de març
El QR Cafè, el restaurant del Parc Científic, va posar en marxa la campanya
Cafès solidaris amb la desnutrició infantil. El restaurant aportava fins al 30
d’abril 0,10 € per cafè consumit en benefici de la prevenció, diagnòstic i
tractament de la desnutrició infantil. A més, també va posar a la venda
participacions del Sorteig Especial del Càncer de la Loteria Nacional. Va
destinar els beneficis de la venda d’aquesta loteria a l’Associació Espanyola
Contra el Càncer (AECC) i el 10% dels premis, a finançar investigacions de
l’IRBLleida.
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Lleida Drone i la Fira de Agrària de Sant Miquel signen un conveni en el marc
del Dia Internacional dels Drons
14 de març

El director de Fira de Lleida, Oriol Oró, i el president de l’Associació Lleida
Drone, Andreu Ibáñez, van anunciar durant la celebració del Dia Internacional
dels Drons que la propera edició de la Fira Agrària de Sant Miquel dedicaria un
espai específic, tallers i conferències a aquestes naus sense pilot. La jornada
internacional dels drons es va celebrar al Magical Media i van atreure centenars
de persones. L’esdeveniment va evidenciar els bons usos d’aquests aparells en
els camps de l’agricultura, la vigilància de línies elèctriques, la publicitat i la
salut.
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Col·laboració de Fruitcentre i Magical Media amb la Fundació Jaume Bofill
23 de març

El Fruitcentre i el Magical Media van col·laborar amb la Fundació Jaume Bofill
per traslladar als centres escolars els coneixements tecnològics i innovadors
dels centres d’excel·lència. L’objectiu era millorar la motivació i el rendiment de
l’alumnat. Les escoles lleidatanes que participen durant quatre anys en el
programa Magnet de la Fundació són Joan Maragall, amb el projecte Terra de
fruita, compromís amb la ciència, i Pardinyes, amb el treball Una altra manera
d’aprendre i de comunicar.
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OPP Grup crea una l’assessoria porcina OPP Polska a Polònia
4 de maig
L’empresa lleidatana OPP Group, empresa d’assessorament a granges de
porcí, ha creat OPP Polska a Polònia amb la participació d’un soci local. El
projecte inclou la creació de la primera granja escola per a ramaders i
veterinaris polonesos.

Clikandbrew fabrica la cervesa solidària #Postubirra en col·laboració amb
Postureig.Lleida
6 de maig
L’empresa Clikandbrew, ubicada al Parc Científic, va fabricar la cervesa
#Postubirra, comercialitzada amb la col·laboració de Postureig Lleida. Aquesta
cervesa va sortir al mercat en la Mostra de Cervesa Artesana celebrada a la
Plaça del Dipòsit de Lleida. Els promotors de la iniciativa destinen els beneficis
de les vendes a ONG i entitats sense ànim de lucre
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Ponent 2002, present a l’Android Developers Days
11 i 12 de maig
L’empresa Ponent 2002, ubicada al Parc Científic, va estar present a l’Android
Developers Days, el principal congrés europeu de tecnologies Google, celebrat
a Ankara (Turquia). Andreu Ibáñez, cap de projectes d’aquesta empresa i líder
del Google Developers Group Lleida, hi ha va impartit una conferència sobre
l’anomenat Internet de les coses.
Acord entre l’Ajuntament i AETI sobre l’ús de l’antic Comandament d’Artilleria
19 de maig
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, i el president de l’Associació d’Empreses de
Tecnologies de la Informació de Lleida (AETI), Jaume Iglesias, van signar un
protocol d’intencions per utilitzar l’edifici de l’antic Comandament de la Caserna
d’Artilleria, que és propietat de la Paeria. Les empreses TIC del Parc, que
ocupen 772 titulats en Enginyeria i FP, necessiten ampliar espai per donar
sortida al creixement de les seves activitats. L’ampliació de les seus de les TIC
podria generar uns 500 nous llocs de treball al Parc Científic.
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El Liquid Galaxy Lab participa en el Congrés Mundial de Google
27 i 28 de maig

El Liquid Galaxy Lab del Parc Científic de Lleida va participar per quart any
consecutiu en el Congrés Mundial de Google, que se celebrat al Silicon Valley
de San Francisco. A més, Google va convidar Andreu Ibáñez, creador del
projecte, i Marc González a formar part de la trobada internacional
d’organitzadors dels Google Developers Group.

Interempresas obre una delegació al Parc Científic
27 de maig

Interempresas va obrir una delegació al Parc Científic i Tecnològic perquè
Lleida és una zona estratègica per consolidar la seva relació amb el sector
agroalimentari, segons la seva assessora de Comunicació, Laia Prat. La firma s
va ubicar a l’edifici 23 A del Parc. Aquesta empresa edita revistes multimèdia
per a més de 40 sectors de la indústria i la distribució.

Gigabyte convida el Liquid Galaxy Lab a participar en la fira Computex
2 a 6 de juny
Gigabyte, el primer fabricant mundial de plaques mare d’ordinador, va convidar
el Liquid Galaxy Lab del Parc Científic a la fira Computex, el principal certamen
del món de fabricants d’ordinadors i tecnologies de la informació. La fira va tenir
lloc a la capital de Taiwan, Taipei.
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Lleida exporta el seu model de Parc Científic i Tecnològic a Xile
17 de juny
La Universitat Austral de Xile i l’Ajuntament de Valdivia, capital de la regió
xilena de Los Ríos, van demanat assessorament al Parc Científic de Lleida per
desenvolupar el projecte Valdivia. Ciutat Universitària i del Coneixement
(VCUC). Les autoritats volen crear un espai d’innovació, increment de la
competitivitat empresarial i creació de llocs de treball que segueixi el model
lleidatà. El gerent del Parc Científic, Josep Clotet, va viatjar Xile, on va celebrar
reunions de treball amb la delegació del govern central a Los Ríos, els alcaldes
de Valdivia i dos municipis més de la zona, el rector de la Universitat Austral i
associacions d’empresaris.

LleidaDrone forma part del grup impulsor de la indústria dels drons a Catalunya
23 de juny
L’associació LleidaDrone, ubicada al Parc Científic i Tecnològic, va formar part
del grup impulsor de la indústria dels drons a Catalunya. En la primera reunió,
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LleidaDrone va exposar el seu projecte d’organitzar les setenes conferències
de l’associació sobre agricultura de precisió en el marc de la Fira de Sant
Miquel.

Pàrquing a l’edifici Innova per a empreses i treballadors i treballadores del Parc
25 de juny
El Parc Científic va oferir 37 places d’aparcament al soterrani de l’edifici Innova
al preu de 35 € al mes. Hi havia 37 estacionaments lliures, dos dels quals eren
per a persones amb discapacitat. Només podien llogar places les empreses i
els treballadors i les treballadores del Parc.

El gerent del Parc Científic de Lleida, Josep Clotet, tresorer de la XPCAT
13 de juliol

La Junta Directiva de la Xarxa de Parcs Científics de Catalunya (XPCAT), va
nomenar tresorer el gerent del Parc Científic de Lleida, Josep Clotet. Durant la
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sessió es van aprovar també els comptes anuals i es va informar sobre les
activitats que es desenvoluparan el 2015 en recerca, innovació i transferència
tecnològica i les activitats d’internacionalització de la XPCAT. El president de la
Junta de la XPCAT és Josep Miquel Piqué, que també és vicepresident de la
Xarxa Internacional de Parcs Científics (IASP); Àngel Ros, president del parc
lleidatà i alcalde de Lleida, és un dels vicepresidents de l’organisme.

Group Saltó i SOSTECA participen en el projecte europeu SME Instrument
27 d’agost

Group Saltó i SOSTECA, empreses ubicades al Parc Científic de Lleida, van
participar en el programa europeu SME Instrument, que finança projectes
d’R+D d’alt nivell innovador de petites i mitjanes empreses (pimes) que volen
créixer internacionalment. El SME Instrument compta amb el suport dels fons
europeus del programa Horizon 2020 i permetrà a les dues empreses
comercialitzar el seu projecte Servioptimal. La solució Servioptimal, una
plataforma software web robusta, processa ordres de treball per connectar els
proveïdors dels serveis tècnics amb els clients que els sol·liciten.
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La Femac, guanya el Cluster Go International de la Unió Europea
8 de setembre

Un projecte de la Femac, el clúster català de la maquinària agrícola ubicat al
Parc Científic, ha estat un dels cinc guanyadors de la primera convocatòria
europea Cluster Go International. L’agrupació liderarà el projecte Natural
Resources Efficiency, que desenvoluparà amb vuit clústers més d’Alemanya,
Bulgària, Dinamarca, França, Hongria, Polònia, Portugal i la República Txeca.
El projecte crearà tecnologies innovadores i eficients mitjançant els recursos
naturals i facilitarà la internacionalització de petites i mitjanes empreses a l’Àsia
i a l’Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic.

L’empresa Globaldron s’instal·la al viver FPemprèn del Parc Científic
10 de setembre
Globaldron, empresa dedicada a la prestació de serveis aeris mitjançant drons,
es va instal·lar al taller 2 del viver FPemprèn del Parc Científic de Lleida. És
una de les poques empreses que compleixen els requisits legals per pilotar
aquests aparells voladors. Els serveis que ofereix Globaldron són molt
diversos. Així, presta serveis de fotografia i vídeo per a publicitat, assegurances
i peritatges, suport en tasques de rescat, arqueologia i topografia, entre d’altres;
serveis de termografia per efectuar diagnòstics en edificis (control de
processos, manteniment, R+D+I...) i serveis de fumigació de precisió per al
control de plagues i el manteniment d’edificis. També comercialitza drons de 4,
6 o 8 motors.
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Websilon desenvolupa la web del projecte europeu Friends2
15 de setembre

Websilon, empresa ubicada al Parc Científic, va desenvolupar la web del
projecte europeu Friends2. Aquest projecte es basa en la investigació sobre
energies renovables de la Universitat de Crandfiel, l’institut alemany HelmholtzZentrum Dresde-Rossendorf i l’empresa basca MetalEstalki. Una filial
d’Abengoa Renovables, clienta de Websilon, va recomanar la pime lleidatana
per executar aquesta feina.
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VII Conferències de LleidaDrone a la Fira de Sant Miquel
24 de setembre

Lleida Drone va celebrar les VII Confeències a la Fira Agrària de Sant Miquel
de Lleida. Les oportunitats obertes per la utilització de drons en la teledetecció
aplicada a l’agricultura van centrar la primera sessió de les conferències. La
jornada es va iniciar amb la presentació del Parc Científic, que allotja
l’associació LleidaDrone i el laboratori de drons, per part del gerent, Josep
Clotet. La Fira de Sant Miquel va disposar en aquesta edició, i per primera
vegada, d’un espai d’exposició i d’una zona de vols per a drons.

El CAEM publica un llibre sobre el patrimoni monumental i artístic de l’església
de Sant Llorenç de Lleida
13 d’octubre
El Centre d’Art d’Època Moderna (CAEM) va publicar el llibre L’església de
Sant Llorenç de Lleida sobre el patrimoni monumental i artístic d’aquest temple.
El CAEM és un centre de recerca de la Universitat de Lleida (UdL),
especialitzat en art hispà i europeu d’època tardomedieval i moderna, i està
ubicat a l’edifici H3 del Parc Científic i Tecnològic de Lleida. Els autors de l’obra
són Ximo Company, catedràtic d’Història de l’Art de la UdL; Isidre Puig,
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professor de la UdL, i Meritxell Niñá. El llibre es va presentar a l’església de
Sant Llorenç.

Jornada d’Acustics Ambient a Municipàlia sobre “Smart City, el concepte per a
municipis”
15 d’octubre
Acustics Ambient, empresa ubicada al Parc Científic de Lleida, i l’assessor
tecnològic Esteve Aymerich van organitzar una jornada a Municipàlia sobre
Smart City, el concepte per a municipis. L’objectiu de la jornada era validar el
concepte smart city en l’entorn municipal perquè el nombre d’habitants no sigui
un impediment per aplicar la tecnologia i utilitzar les dades en benefici d’uns
municipis més eficients i sostenibles.
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Neosalus i Use It, vinculades al Parc Científic, comercialitzen un sistema
intel·ligent de control dels desfibril·ladors
15 d’octubre

Cardionlive, empresa formada per Neosalus i Use It, van crear un sistema
intel·ligent que controla el nombre de desfibril·ladors en els espais públics i el
seu bon estat i avisa els serveis d’emergències, entre altres funcions. Uns
sensors instal·lats als desfibril·ladors faciliten informació en temps real al mòbil
o a l’ordinador a través d’una aplicació. Aquests missatges arriben a les
persones associades a cada desfibril·lador, que han rebut la formació
adequada per utilitzar-los.

VI Congrés de la Xarxa Nacional de Biobancs
18 de novembre

El VI Congrés de la Xarxa Nacional de Biobancs, que va comptar amb 220
professionals inscrits de 15 comunitats autònomes, es va celebrar a La Llotja
de Lleida. El congrés va debatre sobre Nous reptes i oportunitats dels biobancs
en la investigació clínica. L’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida)
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va ser un dels organitzadors de la trobada, juntament amb el Centre Nacional
d’Investigacions Oncològiques (CNIO) i la Plataforma Xarxa Nacional de
Biobancs.

Renovat el nomenament de Lleida com a “Ciutat de la Ciència i la Innovació”
1 de desembre
El Ministeri d’Economia i Competitivitat ha renovat el nomenament de Lleida
com a Ciutat de la Ciència i la Innovació en l’apartat de municipis de més de
100.000 habitants. Aquesta distinció serà vigent durant els propers tres anys.
El títol de Ciutat de la Ciència i la Innovació reconeix les ciutats líders en la
creació d’avantatges competitius mitjançant la conjunció del capital intel·lectual
i del coneixement dels seus recursos humans amb avançades infraestructures
científiques, tecnològiques i innovadores en l’àmbit local. L’Ajuntament de
Lleida va rebre per primera vegada aquesta distinció l’any 2012.

Presentació del Lleida Drone Lab a la Universitat de La Laguna
28 de desembre
Andreu Ibáñez, president de l’associació Lleida Drone, va presentar a la
Universitat de la Laguna els projectes que desenvolupa el Lleida Drone Lab del
Parc Científic.
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6.3. Activitats socials del Parc

Imatges nevades del Campus de Gardeny i el Jardí Botànic-Arborètum
4 de febrer

La nevada va provocar unes imatges insòlites durant els 10 anys de vida del
Parc Científic. Alguns treballadors del Parc i del Jardí Botànic-Arborètum de
Lleida les van captar amb les seves càmeres.
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Observació guiada al Parc de l’eclipsi de sol
20 de març
El Parc Científic i Tecnològic de Lleida va organitzar l’observació guiada i
gratuïta, amb telescopi i ulleres, de l’eclipsi de sol. L’observació es va fer a
partir de les 9.00, hora de l’inici, des de la terrassa de l’edifici CeDiCo. Un cop
acabat l’eclipsi, a les 11.20, aproximadament, hi va haver una visita guiada a la
maqueta de la Lluna que va fer el científic lleidatà Joan Oró quan treballava a
La NASA per a la missió de l’Apol·lo 11.

Venda de flors solidàries i pans de Sant Jordi al Parc
23 d’abril
Com en anys anteriors, els treballadors i les treballadores del Parc van tenir
l’oportunitat d’adquirir roses solidàries i pans de Sant Jordi molt a prop del seu
lloc de treball. Shalom, una empresa del tercer sector que presta serveis a
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persones amb discapacitats intel·lectuals, va instal·lar una parada davant de
l’edifici CeDiCo des de les 10 a les 14 hores.

El musical de l’Eureka, companya del Banyetes, al Parc Científic
16 de maig

Els petits amics i amigues del Club Banyetes i les seves famílies van prendre el
vestíbul dels edificis H1 i H2 per assistir al musical de l’Eureka, la mascota que
representa la ciència. El president del Parc i alcalde de Lleida, Àngel Ros, va
destacar la idoneïtat del lloc per presentar l’Eureka.
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Minut de silenci per Sven Silva, ex treballador d’Indra, víctima del terrorisme
18 de novembre

Els treballadors i les treballadores del Parc van guardar un minut de silenci en
memòria de Sven Silva, que havia treballat a Indra fins al setembre. Silva va
ser una de les víctimes de l’atac terrorista a la discoteca Bataclan de París.

6.4. Visites
Presentació del Parc al Consell Comarcal i empresaris de l’Alt Urgell
23 de gener

Una quinzena de representants d'empreses, centres educatius, ens locals i
comarcals de l'Alt Urgell van visitar el Parc Científic en una nova edició del
programa Pròxima estació: UdL, una iniciativa que impulsen el Consell Social
de la Universitat de Lleida i els ens comarcals per apropar la Universitat al
territori i potenciar les relacions universitat-empresa. El gerent del Parc, Josep
Clotet, va rebre els visitants, entre ells el president del Consell Comarcal de l'Alt
Urgell, Jesús Fierro. Posteriorment, van visitar el Magical Media.
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Ensenyants de l’Urgell i la Segarra
30 de gener
Un grup d’ensenyants de les comarques de l’Urgell i la Segarra van visitar el
Parc.

Visita de representants de la UGT al Parc Científic
2 de febrer de 2015
Dionis Oña Martín, president de la comisión de Treball, Relacions Laborals i
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Ocupació del Consell Econòmic i Social de la UGT, va visitar el Parc Científic,
on va ser rebut pel gerent, Josep Clotet. A banda de conèixer el Parc, Oña va
demanar informació per preparar una jornada nacional de reflexió sobre els
parcs científics.

Pedro Sánchez, secretari general del PSOE, visita el Parc
16 d’abril
Pedro Sánchez, secretari general del PSOE, va visitar el Parc Científic
acompanyat del president del Parc i alcalde de Lleida, Àngel Ros, i de l’ex
alcalde de Lleida, Antoni Siurana. Durant la visita va conèixer les instal·lacions
del Parc i els seus projectes, va departir amb els treballadors i va visitar
diverses empreses.

Presentació del Parc a l’Agència de Desenvolupament de Turquia
22 d’abril
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Representants de l’agència de desenvolupament Thrace Development Agency
de Turquia van visitar el Parc acompanyats per membres d’empreses de
maquinària agrícola. L’agència, fundada el 2009, és una organització sense
ànim de lucre, que depèn del Ministeri de Desenvolupament turc, i busca
oportunitats de negoci per al seu país.
Presentació del Parc a la direcció i l’alumnat del projecte Comenius
4 de juny
Per iniciativa de l’IES Castell de Templers, el professorat i l’alumnat de
diferents països del projecte Comenius van visitar el Parc. El projecte
Comenius inclou la participació de professors i alumnes de Polònia, Turquia,
Bulgària, Alemània i

l’Estat espanyol, entre els quals hi ha l’IES Castell

Templers de Lleida.

Delegació de Crimea
6 de juliol

Una delegació de Crimea va visitar el Parc per conèixer com es va constituir,
com s’organitza i les activitats que desenvolupa. També va visitar la FEMAC i el
Fruitcentre.
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Visita al Parc Científic del cónsul de Suïssa a Barcelona
27 d’octubre

El cònsul de Suïssa a Barcelona, Bruno Ryff, i membres del seu equip van
visitar el Parc Científic per buscar col·laboracions amb entitats i empreses del
Parc. Ryff va celebrar reunions de treball amb Axeb Biotech, Indra, OPP Group,
IFR, GFT, Ponent 2002 i Lleida.Net. També va establir contactes amb els grups
de recerca de la UdL Nutren, DBA i CAEM. Així mateix es va interessar pel
Liquid Galaxy Lab i els seus projectes.
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Presentació i sessió de treball del Parc Científic amb l’alcalde de Fraga
19 de novembre

Miguel Luis Lapeña, alcalde de Fraga, acompanyat del regidor de
Desenvolupament Econòmic, Ricardo Alcañiz, va visitar el Parc Científic i va
mantenir contactes amb diverses empreses com Indra, GFT i IFR, entre
d’altres. També va participar en una demostració del Lleida Liquid Galaxy.
La reunió va servir per conèixer els projectes d’emprenedoria i dinamització
econòmica del Parc Científic i de l’Ajuntament de Fraga per estrènyer relacions
i buscar possibles vies de col·laboració.

Setze centres educatius van visitar el Parc Científic
Setze centres educatius van visitar l’any 2015 el Parc Científic. Molts d’ells van
compaginar la visita general al Parc amb una visita al Magical Media.
L’objectiu d’aquestes visites es donar a conèixer el Parc Científic i els seus
projectes i, alhora, promoure l’interès per les vocacions científiques entre els
joves
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Col·legi Episcopal de Lleida

IES Maria Rúbies al Magical

IES Guindàvols
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7. Magical Media
Documentació aportada per la direcció del Magical Media Sra. Jordina Domingo
Massanes
El Magical Media va consolidar el 2015 l’apartat tecnològic del centre
audiovisual. Això va suposar tenir una cura especial de les infraestructures i
aparells tecnològics per mantenir-los en estat òptim després del seu ús per part
dels clients (productores) i dels alumnes dels centres d’ensenyament que hi
realitzaven les pràctiques. Les tasques de calibració, revisió i manteniment es
van realitzar d’acord amb els paràmetres establerts pels fabricants per a cada
equip.

7.1. Resum activitats Magical Media

Pel que fa als objectius o línies de negoci fixats per al centre (formació i lloguer
de platós i de tecnologia) van estar plenament operatius i van funcionar de
manera notable, malgrat les dificultats que encara travessa el sector
audiovisual en l’àmbit estatal i també europeu.

Formació
Noves formacions al Magical Media:
El Magical Media es consolida durant 2015 com a centre de formació en
audiovisuals i ja compta amb més de 300 alumnes de centres públics i privats
cada curs.
Mereix especial menció la formació en Periodisme i Ciències Audiovisuals de la
UdL, perquè el Magical imparteix les següents classes pràctiques :
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- Realització i postproducció audiovisual I i II
- Anàlisi i producció de so i locució
- Formats informatius per a la TV
Convenis amb entitats:
- Actualització del conveni amb la Universitat de Lleida per tal d’acollir
pràctiques de grau de Periodisme i Ciències Audiovisuals durant el curs
2015/16. Es van incrementar els crèdits així com el nombre d’alumnes que van
realitzar les pràctiques oficials al Magical.

- Actualització del conveni amb La Salle de Mollerussa per desenvolupar un
programa de FP de segon grau sobre transmissió d’imatge i so.

- Conveni amb el centre de formació ILERNA pel segon grau de FP sobre
estereoscòpia. Aquestes pràctiques es realitzaran durant l’abril del 2016.

- Acord amb Ajuntament de Lleida per desenvolupar els tallers de la Mostra
Internacional de Cinema d’Animació, ANIMAC. Concretament, es van
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desenvolupar tres tallers amb l’Escola d’Arts Municipal Leandre Cristòfol, Ilerna
i la Universitat de Lleida.

-

Celebració de la cita internacional Moviement al Magical Media. Aquesta
cita d’alumnes, creadors i artistes de cinema de tot el món es va
materialitzar en base a un acord signat durant el 2014 entre el Parc
Científic i la Fundació Sorigué. L’activitat va començar el mes d’abril del
2015. Pel que fa al desenvolupament d’aquest acord podem dir que els
alumnes becats van utilitzar la tecnologia del centre per a les seves
gravacions. A finals del 2015 faltava desenvolupar la segona part del
projecte (postproducció), que depenia de la Fundació Sorigué.
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- Organització de Master Class per a professionals a petició del sector
audiovisual de Lleida.

Produccions i postproduccions

- Acord amb la productora andorrana Imminent per a la gravació i
postproducció de Nick.

El llargmetratge Nick va guanyar diversos premis

internacionals en l’especialitat de fotografia.
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- Realització d’una producció per a l’Ajuntament de Lleida per a l’exposició
sobre la Transició Democràtica, que es va mostrar al centre La Panera.
- Lloguer d’equips de rodatge i postproducció a diverses empreses de Lleida i
Barcelona per a petits treballs audiovisuals

- Realització de diversos programes tecnològics via streaming en col·laboració
amb diverses empreses del Parc Científic.

- Realització i postproducció de diversos videoclips musicals com els de Nueva
Vulcano i El mirlo, entre d’altres.

- Postproducció de la pel·lícula Venki, una obra sense paraules dirigida pel
lleidatà Miquel Abella. El film es va presentar a la secció oficial de Som
Cinema.

- Presentació del projecte Magnet que desenvolupen l’escola Joan Maragall de
Lleida, el Magical Media i Universitat de Lleida en el marc del programa
Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu.
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- Producció del programa Lleida Drone News de l’associació Lleida Drone, que
l’emet per Internet

- Correcció de color del darrer vídeo clip del grup ZA! realitzada a la sala
Mistika del Magical. El vídeo clip va guanyar el Premi Ciutat de Barcelona de la
Música.

- Enregistrament pels nens de de l’escola Joan Maragall del Conte de Nadal, de
Dickens, a la sala Dolby del Magical Media. La gravació i la postproducció van
anar a càrrec dels alumnes de tercer del Grau de Comunicació i Periodisme
Audiovisual de la Universitat de Lleida (UdL) en el marc dels treballs pràctics
sobre producció sonora que fan habitualment al centre audiovisual.
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- Campanya de promoció de localitzacions del Parc Científic per captar
projectes i empreses productores audiovisuals. La campanya es va basar en
dos elements diferents:

1. Confecció i publicació d’un dossier gràfic i informatiu sobre els espais de
Lleida i del Parc Científic susceptibles de ser utilitzats per a la gravació
d’exteriors e interiors en produccions cinematogràfiques.

2. Contacte i jornada de treball amb diverses productores interessades, sota la
coordinació de Catalunya Film Commission, amb la finalitat de celebrar
sessions de visita i coneixement dels espais cinematogràfics que les terres de
Lleida i el Parc Científic ofereixen.

- Organització d’una trobada de diversos localitzadors cinematogràfics en el
marc de la campanya de promoció desenvolupada pel Parc Científic. Van
visitar el Magical i els edificis H del Parc Científic, el turó de Gardeny, la Seu
Vella, i el Castells dels Templers, entre altres indrets de la ciutat. El grup estava
format per Jaume Jordana, que ha participat en un gran nombre de
llargmetratges i sèries de TV de producció catalana en els darrers anys
(Anacleto, Merlí, Cites, Ahora o Nunca, Sólo Química, Requisitos para ser una
persona normal, Los últimos días, Blancanieves, Tengo ganas de tí, etc.); Kate
Procter, sòcia de Barcelona Production, que treballa en produccions de TV,
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publicitat i sessions fotogràfiques (Reebok Valde, Panasonic, Júpiter Images,
SBS TV, Imaginarium, Bambolina, Wooloo Mooloo, WSP kids, Ford, Mercedes i
Decathlon, entre d’altres); i Stefania Farina, sòcia d’AD LOC, que treballa
principalment en sessions fotogràfiques (Mango, Inditex, Lacoste, Desigual,
Woman Secrets i Promise, entre d’altres).
Els localitzadors van visitar espais emblemàtics de Lleida, les casernes militars
de Gardeny, els nous espais del Parc, el Magical Media i el CeDiCo.

- Organització al Magical del taller Interpretació davant la càmera, a càrrec del
director i realitzador de cinema Esteve Rovira. La finalitat del taller va ser
aprofundir en els diferents plànols i els seus valors dramàtics: la càmera i els
seus moviments, treballar el llenguatge audiovisual des del punt de vista
actoral, els diferents tipus de text i el rodatge.

- Celebració del Taller de Realitat Virtual al Magical organitzat per la Regidoria
de Joventut. Aquesta activitat d’estiu va aplegar 22 alumnes, d’entre 13 i 17
anys.
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- Col·laboració del Magical amb el Celler d’Espectacles de Lleida en els
preenregistraments en vídeo d’una part de l’obra sobre el rei Carles III, que es
representa a l’església de Sant Martí de Lleida.
- Participació del Magical en diversos projectes de capítol zero per a futures
produccions de TV.
- Acolliment al Magical de la celebració del Dia Internacional del Dron
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- Col·laboració amb l’exposició del Parc Científic commemorativa del desè
aniversari de la seva constitució. El Magical Media va aportar material
audiovisual i tecnologia utilitzada en l’antic complex militar de Gardeny.
Aquesta mostra va formar part també de les activitats programades amb motiu
de l’Any Oró.

7.2 Actuacions en projecte
- La direcció del Magical negocia des del febrer del 2015 la consecució d’una
movie per a TV d’una important producció musical, per la qual cosa es va
facilitar tota la informació requerida per la productora. A finals d’any, el projecte
estava en fase de producció.
- Producció d’un sèrie curta d’humor amb diversos actors de Lleida per vendre
el projecte a la cadena 8TV. A finals d’any, el projecte estava en fase de guió.

- La direcció del Magical i Lleida TV van obrir un període de negociacions per
analitzar la possibilitat que diversos programes d’aquesta televisió es gravessin
íntegrament al centre.
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8. Arborètum-Jardí Botànic de Lleida Dr. Pius Font i Quer
La construcció del Jardí Botànic-Arborètum de Lleida Dr. Pius Font i Quer va
finalitzar l’any 2011 i es va obrir al públic el 27 d’abril de 2013.
Durant l’any 2015 va rebre un total de 5.695 persones
Número amics/amigues Arborètum a 31 de desembre de 2015: 79 persones.
Número d’apadrinaments vigents a 31 de desembre de 2015: 32 arbres.

Informació sobre les activitats de l’Arborètum l’any 2015.

Documentació aportada per la direcció científico-tècnica de l’Arborètum, Sr.
Josep Antoni Conesa Mor.
Es pot trobar una informació més exhaustiva al document Memòria 2015
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Arborètum – Jardí Botànic de Lleida Dr. Pius Font i Quer , document publicat
per la per el director científico-tècnic de l’Arborètum, Sr. Josep Antoni Conesa
Mor.

8.1. Activitats
Activitats desenvolupades en el marc de la difusió i l’educació

Educació ambiental
- Lignosa, revista electrònica de la qual es van publicar i difondre per
correu electrònic 7 números. La publicació pretén ser l’òrgan de
comunicació i difusió de l’Arborètum-Jardí Botànic de Lleida (abrildesembre 2015).
- Fitxes col·leccionables gratuïtes i periòdiques que es van trametre als
Amics/Amigues de l’Arborètum (gener a desembre): 24 fitxes amb
periodicitat quinzenal.
- Elaboració d’Itineraris autoguiats
- Primavera 2015: tres itineraris.
- Tardor 2015: un itinerari.

Tallers
Es van dissenyar i elaborar diversos tallers. Això implicava dissenyar activitats
per l’Arborètum i, a més, elaborar els textos dels dossiers per als estudiants.
Els tallers elaborats que es van adreçar a nens i joves d’Educació Primària (EP)
i Educació Secundària Obligatòria (ESO) van ser quatre i es van oferir, a través
de la pàgina web, a escoles i instituts que visitaven l’Arborètum:
- Descobrir els arbres. EP. Textos: Meritxell Mor Gibert, César J. Del Arco
García, Josep A. Conesa Mor (febrer 2015).
- El misteri dels colors de les flors. EP i ES. Textos: César J. Del Arco
García, Josep A. Conesa Mor (febrer 2015).
- Aprendre a descriure els òrgans de les plantes per poder-les identificar.
Introducció a l’ús de claus dicotòmiques per identificar arbres’. EP i ESO.
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Textos: Josep A. Conesa Mor, César J. del Arco García, Meritxell Mor
Gibert (febrer 2015).
- N’esteu segurs que les plantes no caminen...? EP. Textos: Josep A.
Conesa Mor (octubre 2015).

Curs:
- Introducció a la gestió, maneig i interpretació de col·leccions botàniques
(dies 15, 20 i 22 d’abril) 12 hores. Impartit per Josep Antoni Conesa,
César Del Arco i Joan Pedrol.
Visites guiades temàtiques
Relació de visites guiades programades en les activitats de primavera i tardor
que es van adreçar al gran públic:


Descobrir l’Arborètum: 12 i 25 d’abril de 2015.



L’Arborètum, rebost medicinal: 18 d’abril 2015.



Celebració del Dia Internacional dels Museus: 16 de maig 2015 (portes
obertes amb visita guiada gratuïta).



Plantes i història: espècies vegetals en els jardins romans. 17 de maig
2015.



Colors de tardor: 8 de novembre de 2015.

Visites guiades en col·laboració amb altres institucions (Centre d’Art la Panera)


Visita al Centre d’Art la Panera de Lleida a l’exposició Els jardins
inquiets sota el guiatge de Josep Antoni Conesa, director cientificotècnic
de l’Arborètum: 3 octubre 2015.

 Visita a l’Arborètum de la mà d’Antoni Jové, coordinador del Centre d’Art
la Panera i Roser Sanjuan, del Servei Educatiu del Centre: 10 octubre
2015.

Conferències
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 L’Arborètum-Jardí Botànic de Lleida, un espai per conèixer i gaudir
d’arbres i arbustos del món!. Josep A. Conesa Mor. Aules d’Extensió
Universitària de Tremp: 18 de novembre 2015, Tremp.

Tallers
 De la terrassa al mur verd: Introducció a la jardineria en edificis i altres
infraestructures: 11 d’abril de 2015, a càrrec de Marcos Manceñido.
 Bonsais: 14 de novembre de 2015, a càrrec de Gerard Curcó.
Nits d’estiu a l’Arborètum
Segona edició dels concerts de música a l’Arborètum
 Lo Pardal Roquer entre arbres, a càrrec de la família Roquer: 11 de juliol
de 2015.
 Les Yeux Fermés, a càrrec de Berta Puigdemasa: 16 de juliol de 2015.
 Músiques del Sud, guitarra i Oboè, a càrrec de Màxim Solanes i Miquel
Ortiuela: 18 de juliol 2015.
 Nits d’estiu és Bossa al jardí, a càrrec d’Ona Bossa. 30 de juliol de 2015.

Intercanvi de llavors
 Subministrament Index Seminum 2014
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L’edició Index Seminum 2014, la primera en la que participava l’Arborètum,
aquesta institució va subministrar i intercanviar llavors de 20 espècies (400
llavors) amb 11 institucions botàniques:
- Arboretum Mlyñany. Vieska Nad Zitavou. Slovakia
- Botanical Garden of Faculty of Tropical AgriSciences of Prague (Czech)
- Botanischer Garten der Martin-Luther-Universitat (Germany)
- Botanischer Garten Krefeld (Germany)
- Chantal Dugardin Ghent University Botanical Garden. Gent (Belgium)
- Fachbereich Biologie Allgemeine Ökologie und Tierökologies. Marburg
(Germany)
- Giardino Botanico "Caplez" Dott. Milano (Italy)
- Jardin Botanique de La Gacilly (France)
- Jardin

Botanique

de

la

Ville

de

Geneve.

Chambesy/Geneve

(Switzerland)
- Jardin Botanique de Nantes (France)
- National Botanical Garden of Georgia. Tbilisi (Georgia)
 Distribució Index Seminum 2015 AJBLL
Es va distribuir el nou catàleg de l’Index Seminum 2015 de l’Arborètum
(AJBLL). En aquesta segona edició s’ofereixen llavors de 15 espècies

Conservació de la diversitat vegetal
 L’Arborètum és centre col·laborador des d’octubre de 2014 en l’Estratègia
de Conservació de Flora Silvestre ex situ de Catalunya. El projecte
l’executa la Direcció General de Medi Natural del Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la
Generalitat de Catalunya, juntament amb altres jardins botànics de
Catalunya.
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 Encàrrec de servei de la Cooperativa d’Ivars d’Urgell en el marc del
projecte Conservació d’hàbitats i espècies de flora amenaçada i
arranjament de senyalització i protecció a les àrees delimitades de la zona
humida Coladors de Boldú, de la Direcció General de Medi Natural i
Biodiversitat del DARPA de la Generalitat de Catalunya. Maneig científic:
accions de conservació i monitoreig (octubre 2014-octubre 2015).

Objectes promocionals (merchandising)

L’any 2015 es van adquirir dos productes promocionals, que contenen el logotip
de l’Arborètum-Jardí Botànic de Lleida, amb la finalitat de poder obsequiar als
visitants.
- Llapis de memòria de 8 G en fusta i imant (150 unitats).
- Llapis en dos colors, negre i fusta (3.000 unitats).
Notícies de l’Arborètum
Prop de 4.000 arbres i arbustos, de 400 espècies diferents, plantats al
Jardí Botànic de Lleida
L’última novetat és el pi de Wollemi, un fòssil vivent que es creia extingit
09/01/2015
El nombre d’arbres i arbustos plantats a l’Arborètum ja arriba als prop de 4.000
exemplars, que pertanyen a més de 400 espècies diferents. L’any 2014 s’hi van
incorporar 200 noves plantes, de 75 espècies diferents, entre les quals hi ha el
pi de Wollemi, un fòssil vivent que es creia extingit.
Parc de Gardeny –– Edifici CeDiCo 1a planta –
Tef. 973 272922 Fax 973 267161 25171 LLEIDA
www.pcital.es

95

El pi de Wollemi és una conífera araucariàcia i la resta més antiga coneguda
data de fa 200 milions d’anys. Va ser descobert l’any 1994 a les Muntanyes
Blaves situades a l’oest de Sydney (Austràlia).
L’Arborètum obté els arbres i els arbustos al seu propi viver a partir de llavors
subministrades com a material d’intercanvi amb altres jardins botànics. Una
altra part dels nous exemplars s’adquireix a planteristes, que en certifiquen la
procedència, com el pi de Wollemi.

Un TFG aplica a una part de l’Arborètum un nou mètode de valoració
econòmica de les col·leccions de plantes
Jordi Margalef, de l’ETSEA, ha desenvolupat l’estudi al Jardí Botànic
30/07/2015
Un TFG aplica a una part de l’Arborètum un nou mètode de valoració
econòmica de les col·leccions de plantes
Jordi Margalef Marrasé, estudiant de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Agrària de la Universitat de Lleida, ha desenvolupat a l’Arborètum el treball de
final de grau (TFG) utilitzant un mètode nou a l’Estat per valorar
econòmicament les col•leccions de plantes. Margalef s’ha centrat només en els
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arbres de 3 dels 18 paisatges que hi ha al Jardí Botànic i ha realitzat el treball
sota la direcció del director, Josep Antoni Conesa, i el tècnic-conservador de
l’Arborètum, César del Arco. L’estudi inclou també l’elaboració d’un protocol per
fer un seguiment fitosanitari de la col·lecció.

Margalef s’ha basat en una adaptació als jardins botànics de la Norma Granada
(NG), un mètode de valoració d’arbres i arbustos ornamentals que atorga valor
econòmic a les plantes. L’estudiant ha avaluat 185 arbres del bosc de
sequoies, la roureda d’Amèrica del Nord i la sureda. A títol d’exemple, una
sequoia sana de l’Arborètum de 70 cm de perímetre està valorada en 3.900 €;
un til·ler americà de 48 cm, en poc més de 1.000 €, i una surera sense
problemes sanitaris i de 43 cm, en 2.100 €.
La Panera aporta coneixements de la història de l’art en la visita a
l’Arborètum
Amb el guiatge dels responsables del Centre d’Art, s’han creat relacions
perquè els participants associessin els diferents biomes i determinats
moviments artístics
13/10/2015
La Panera aporta coneixements de la història de l’art en la visita a l’Arborètum
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El Centre d’Art La Panera ha visitat avui una activitat guiada a l’Arborètum,
Jardí Botànic de Lleida, en l’intercanvi d’experiències que han creat arran de
l’exposició “Els Jardins Inquiets”. La mostra, que es pot visitar fins demà
diumenge a La Panera, ha estat l’excusa per buscar punts d’unió entre els dos
espais. El coordinador del Centre d’Art, Antoni Jové, i del Servei Educatiu,
Roser Sanjuan, han fet el guiatge de la visita pel Jardí Botànic Dr. Pius Font i
Quer i han establert relacions entre els biomes i els ambients presents amb
determinats moviments artístics, com el Land Art, i artistes contemporanis, com
Hamish Fulton, Robert Smithson i Perejaume, entre altres.
El grup que ha fet la visita ha associat els paisatges del Centre d’Art i de
l’Arborètum a través dels conceptes i explicacions que s’han exposat sobre la
història de l’art. De la mateixa manera, el dissabte passat, el director de
l’Arborètum, Josep Antoni Conesa, va fer el recorregut guiat a la Panera
aportant la seva visió científica a l’exposició Els Jardins Inquiets.

Alumni UdL apadrina una sequoia del Jardí Botànic-Arborètum de Lleida
Aquest arbre pot viure entre 1.200 i 1.800 anys
27/10/2015
Alumni UdL apadrina una sequoia del Jardí Botànic-Arborètum de Lleida
L’Associació d’Antics Alumnes i Amics de la Universitat de Lleida (Alumni UdL)
va apadrinar diumenge passat, 25 d’octubre, una sequoia del Jardí BotànicArborètum de Lleida. L’apadrinament es va realitzar durant una visita de 20
membres d’aquesta associació a l’Arborètum. El director científic del complex,
Josep Antoni Conesa, va conduir la trobada.
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Les sequoies són originàries de la costa nord de Califòrnia i del sud-oest
d’Oregon. Tenen dimensions gegantines, ja que poden arribar als 100 metres
d’alçada. A més, són arbres molt longeus i poden viure entre 1.200 i 1.800 anys

8.2. Col·lecció de plantes

Noves incorporacions
L’any 2015 es van incorporar 80 noves plantes llenyoses, de 32 espècies
diferents. El nombre d’arbres i arbustos estimats a l’Arborètum, a falta de la
finalització de la catalogació final, estava al voltant de 4.000 exemplars, que
pertanyen a més de 450 espècies diferents. Entre aquestes incorporacions cal
destacar dues espècies fòssils vivents i dues més que mostren un grau avançat
d’evolució i estan situades a la plaça principal, a l’espai reservat a Baules
evolutives de les angiospermes (tardor del 2015).
També es van incorporar 48 espècies de plantes herbàcies a fi d’ampliar la
col·lecció de plantes aromàtiques i medicinals, que s’ubiquen a la plaça
principal. L’any 2015 les espècies herbàcies a l’Arborètum superaven
lleugerament les 150 espècies.

Catàleg de la col·lecció i georeferenciació

Catalogació
Durant la primavera del 2015 es va continuar realitzant la catalogació de les
plantes que integren la col·lecció de l’Arborètum. A cada planta llenyosa se li va
assignar un nombre d’accessió alhora que es va georeferenciar.
Etiquetes identificatives
Es van instal·lar 500 noves etiquetes identificatives plastificades a diversos
exemplars de la col·lecció de plantes, que van complementar i ampliar les que
s’instal·laren els dos anys anteriors. D’aquesta manera els visitants troben més
facilitats a l’hora d’identificar les espècies de l’Arborètum.

Parc de Gardeny –– Edifici CeDiCo 1a planta –
Tef. 973 272922 Fax 973 267161 25171 LLEIDA
www.pcital.es

99

Donacions
En els últims mesos del 2015 van arribar a l’Arborètum propostes de donació
de material divers: llibres i plantes. Un cop avaluats els exemplars, es van
acceptar. Els llibres, que s’integraran en un espai que formarà part de la
biblioteca de l’Arborètum-Jardí Botànic, estan pendents de catalogació. Són els
següents:
- Llibres de Botànica, espais naturals i jardins donats per Jordi Recasens
Guinjuan (gener del 2015). Volum important de llibres.
- Mapa Forestal de España (MFE50), a escala 1: 50.000, donat pel
Ministerio de Agricutura, Alimentación y Medio Ambiente, a través del
professor de la UdL, Jesús Pemán. Col·lecció quasi completa.
- Llibres de Botànica diversos, donats per part de la família BolòsCapdevila (octubre del 2015)

A més Juli Pocino Ibarz va donar material vegetal divers, principalment
palmes.

8.3. Arranjaments i obres
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 Adequació i instal·lació de la sala d’audiovisuals de l’Arborètum

Es va habilitar una Sala d’Audiovisuals en l’aula de formació de l’Arborètum.
La sala, amb capacitat per a 30 persones, s’ha pintat i dotat de nova
il·luminació, canó de projecció, cortines, pantalla automàtica, ordinador i
altaveus. Amb aquesta nova infraestructura es pot donar la benvinguda als
visitants, pronunciar conferències i poder impartir cursos i tallers.
Millores Jardí
Moviments de terres: eliminació de 60t de restes de terra procedents de les
noves plantacions. Aquest acopi es trobava situat entre el paisatge Roureda
submediterrània i el paisatge de Xile central.
Traçat i millores en els camins terciaris
Instal·lació de vorals, instal·lació de malla antigerminació i farciment amb pedra
o xamota de diversos camins terciaris.
Disseny de nous espais per a noves col·leccions
A l’espai situat entre la roureda submediterrània i Xile central:
-

Construcció de la rocalla de flora andina (gener-març 2015)

-

Construcció de la rocalla de flora de Califòrnia (gener-març 2015)

-

Construcció d’un hivernacle mòbil per protegir les plantes més sensibles

de la rocalla de plantes macaronèsiques.
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9. Pla Econòmic del Parc Científic

Als vols de l’any 2005, la Universitat i l’Ajuntament de Lleida van constituir el
Parc Científic de Lleida atenent l’impuls de la Generalitat, que va animar a tirar
endavant aquests projectes de parcs amb el finançament procedent dels
successius Planes Nacionales de I+D+i i que van prendre el nom d’ajudes
Acteparc i, posteriorment, Innplanta.
El Parc de Lleida es va inaugurar formalment el novembre del 2009, amb 300
treballadors i una quinzena d’entitats i empreses implicades. Malgrat la
coincidència de la posada en marxa del Parc amb els pitjors anys de la crisi
econòmica, s’ha demostrat l’encert de la iniciativa, ja que en cinc anys s’ha
arribat als 1.500 treballadors qualificats i 115 entitats: 87 empreses, 16 Centres
R+D+i, 9 Grups de Recerca de la UdL i 3 spin off de la UdL.
El Parc, que ha precisat d’una inversió total de uns 85 M d’euros, genera una
facturació global de 121,8M € anuals.
Per al finançament de la inversió inicial, i en absència d’altres opcions, el Parc
va concórrer a ajuts en forma de préstec, tot i que a partir de l’any 2009 es va
decidir no concórrer a futures convocatòries d’ajuts basades en finançament
d’aquesta modalitat. Aquesta decisió es va prendre tenint en compte les
dificultats econòmiques generals, la finalització de les inversions bàsiques per
posar en funcionament el Parc Científic, i ateses, a més, les dificultats de la
Generalitat de Catalunya per complir els compromisos de cofinançament dels
préstecs atorgats als parcs científics.
En aquest sentit, el Consell d’Administració del Parc celebrat al gener del 2012
va revisar l’estratègia del Parc i va iniciar un estadi de reflexió econòmicofinancera. El Consell va aprovar l’informe de gerència sobre la situació
d’explotació del Parc Científic, que constatava la seva sostenibilitat en
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ingressos i despeses corrents i financeres, però també la impossibilitat de fer
front a les amortitzacions dels préstecs en els terminis establerts.
Com a conseqüència d’això, i també en compliment de la Llei de Reforma i
Sostenibilitat de l’Administració, el Consell va encarregar a la gerència del Parc
l’elaboració d’un pla econòmic, que permetés sostenir a llarg termini les
instal·lacions de Gardeny. Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Lleida, la
Universitat de Lleida i amb el vistiplau de la Generalitat, es va redactar el Pla
Econòmic que el Consell d’Administració va aprovar l’1 de febrer del 2013.
El Pla Econòmic del Parc Científic i Tecnològic opta per la continuïtat del model
estatutari actual i, per tant, sense participació privada. Així mateix, enforteix la
viabilitat econòmica del Parc mitjançant l’ajust de les despeses corrents i de
personal, i cerca la maximització dels ingressos a través de l’increment de les
aportacions dels patrons i de les empreses, la posada de nous espais en
explotació i la prestació de més serveis. El pla té per objectiu l’equilibri entre els
ingressos i les despeses i alhora possibilitar una reserva econòmica al servei
de la devolució dels préstecs, amb aquests ingressos addicionals.
El Parc va presentar el Pla Econòmic al Ministeri d’Economia i Competitivitat,
que, a la vegada, havia de negociar les condicions plantejades pel Parc amb el
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Conscients els ministeris de les dificultats que comporta l’escenari econòmic
per a la devolució dels ajuts en forma de préstec, van obrir la possibilitat de
demanar ajornaments de les amortitzacions per part dels parc científics
mitjançant diverses moratòries anuals. El Parc Científic de Lleida es va acollir a
aquesta possibilitat a l’igual que d’altres parcs d’arreu del país, tot i el caràcter
parcial d’aquesta solució que addicionalment incrementa la càrrega financera
dels parcs –pels interessos d’ajornament– sense resoldre el problema de fons,
l’amortització efectiva dels préstecs.
Més endavant, durant el desenvolupament de l’exercici 2014, l’entrada en vigor
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de la Llei de Reforma i Sostenibilitat de les Administracions Locals (LRSAL) va
implicar importants modificacions estatutàries per als ens locals en els que
s’inclou el Parc. Modificacions estatutàries que es van aprovar finalment a
l’exercici 2015.
Per aquest motiu, el Parc Científic de Lleida va haver d’adaptar els seus
estatuts d’acord amb la nova normativa mitjançant l’adscripció formal de l’ens a
l’Ajuntament de Lleida.
Addicionalment, i ja en aquest nou marc de la LRSA, s’ha anat avançant durant
el 2015 en les negociacions econòmiques amb el MINECO, concretament amb
la Secretaria d’Estado i la Dirección General de Innovación, per tal d’assolir
amb aquest ministeri i amb el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas un acord específic per al Parc Científic de Lleida, que permeti avançar
en la solució i el model de finançament, mitjançant l’adaptació i l’evolució del
Pla de Negoci del Parc als nous requisits que aquestes administracions
plantegin, activitat que es desenvolupa mitjançant la col·laboració d’una
consultora especialitzada en aquests àmbits. La incertesa de l’escenari polític
generat després dels darrers events electorals a finals del 2015, està allargant
el procés de negociació esmentat.

El Gerent

Josep Clotet i Sopeña
Lleida, 2 de març 2016
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Data obtenció

PARC TECNOLÒGIC

EXERCICI ECONÒMIC DE

19/02/2016

2015
RESUM

ESTAT DE DESPESES
DENOMINACIÓ

CAPÍTOLS

Import

1. OPERACIONS NO FINANCERES
1.1 OPERACIONS CORRENTS
1

DESPESES DE PERSONAL

359.050,28

2

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

772.658,05

3

DESPESES FINANCERES

454.988,67

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

5

FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS

1.2 OPERACIONS DE CAPITAL
6

INVERSIONS REALS

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

202.500,00

2. OPERACIONS FINANCERES
8

ACTIUS FINANCERS

9

PASSIUS FINANCERS

3.669.091,05

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

5.458.288,05

ESTAT D´INGRESSOS
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

Import

1. OPERACIONS NO FINANCERES
1.1 OPERACIONS CORRENTS
1

IMPOSTOS DIRECTES

2

IMPOSTOS INDIRECTES

3

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

1.337.795,91
635.000,00
200,00

1.2 OPERACIONS DE CAPITAL
6

ALIENACIÓ D'INVERSIONS

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

161.009,59

2. OPERACIONS FINANCERES
8

ACTIUS FINANCERS

9

PASSIUS FINANCERS

3.324.282,55

TOTAL PRESSUPOST D´INGRESSOS

5.458.288,05

ANNEX I.
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LLISTAT D'EMPRESES A 31 DE DESEMBRE DE 2015
Nombre Entidad
ACUSTICS AMBIENT
ADER TAXI COMERCIAL
ADIBIO
AGRIFOOD ALTERNATIVE TECHNOLOGIES
AGROPTIMA
AGROSMART
AGROTECNIO - CENTRE D'INVESTIGACIÓ EN AGROTECNOLOGIA
AKIS INTERNATIONAL
ALARIC LOGISTICA
ALBESA RAMADERA (OPP GROUP)
AMERICAN ORTHODONTICS
ANT TECHNOLOGY
AQUALIA LAB
AQUALOGY (AQUATEC)
ARXIU MUNICIPAL DE LLEIDA
ASSOCIACIÓ D'EMPRESES DE DISSENY INDUSTRIAL DE LLEIDA - ILNOVA
ASSOCIACIÓ 360 FP
ASSOCIACIÓ SIMFONIC
AVALORA SERVICIOS PERICIALES
AVEC ENSAYOS VIBROACÚSTICOS
AXEB BIOTECH
AXON - AGÈNCIA DE COMUNICACIÓ
BIOMEB - DIETARY MOLECULAR DIAGNOSTICS
BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS (OPP GROUP)
CAEM - CENTRE D'INVESTIGACIO D'ART D'ÈPOCA MODERNA
CENTRE DBA - CENTRE DE DESENVOLUPAMENTS BIOTECNOLOGICS I
AGROALIMENTARIS
CENTRE DE RECURSOS AGRÍCOLES I FORESTALS - ARBORÈTUM DR. PIUS FONT I
QUER
CENTRE NUTREN - NUTRIGENOMICS
CENTRE TECNOLÒGIC FORESTAL DE CATALUNYA
CENTRE D'ESTUDIS EN GENÒMICA I NUTRICIÓ (CESGEN)
CENTRE D'ESTUDIS PORCINS DE TORRELAMEU
CENTRE D'INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA AVANÇADA (CREBA)
CENTRE DE PROCESSAMENT DE DADES (CPD)
CONSULTORA LEGAL SAGARIS
DAVID ALMUZARA SÁNCHEZ
ECS TECNOLOGIA / MOTEC CONTROL
EFICREA
EGUREN R+D SOLUTIONS
ENERCLUA - QR CAFÈ
ENTRE3INTERIORISTES
EURECAT - CENTRE TECNOLÒGIC DE CATALUNYA
FARRÀ SOLSONA (GRUPO SEVEN)
FEDERACIó ALLEM
FEMAC - ASSOCIACIÓ DE FABRICANTS EXPORTADORS DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA DE
CATALUNYA
GAINN COOPERATIVE INNOVATION
GFT SOFTWARE FACTORY IBERIA
GLOBALDRON
GLOBALLEIDA
GOOGLE DEVELOPERS LLEIDA (GDG LLEIDA)
GREA INNOVACIÓ CONCURRENT
GRUP DE RECERCA D'AGROTICA I AGRICULTURA DE PRECISIÓ
GRUP DE RECERCA DE BIOTECNOLOGIA AGRÀRIA
GRUP DE RECERCA DE CONTROL DE PLAGUES AGRÍCOLES I FORESTALS
GRUP DE RECERCA DE GESTIÓ I ANALÍSI MULTIESCALA DE BIODIVERSITAT I SERVEIS
AMBIENTALS ALS SISTEMES FORESTALSI AGRÍCOLS SOTA CANVI GLOBAL (GAMES)
GRUP DE RECERCA DE POSTCOLLITA
GRUP DE RECERCA DE PROCESSAMENT DE SENYA I ROBOTICA (GPSR)
GRUP DE RECERCA DE TECNOLOGIES INNOVADORES PER A L'OBTENCIÓ DE
INGREDIENTS I PRODUCTES ALIMENTARIS
GRUP DE RECERCA EN INTERACCIÓ PERSONA ORDINADOR I INTEGRACIÓ DE DADES GRIHO
GRUP DE RECERCA EN MALHERBOLOGIA I ECOLOGIA VEGETAL
GRUP NOVA ÀGORA - INTEREMPRESAS
HELIOS CONSULTING GROUP
HUSSE (ABEL DÍAZ SANCHEZ)
ICOMPETIA SOCIAL LAB
IFR
ILERMEDIA
IMAGINA IS
INCAFUST - INSTITUT CATALÀ DE LA FUSTA
INCIBE - INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
INDRA SISTEMAS
INDRA SOFTWARE LABS
INFOPORC (OPP GROUP)
INLINGUA LLEIDA
INQUA

INSTAMINA
INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA DE LLEIDA - IRB LLEIDA
INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIES AGROALIMENTÀRIES - FRUITCENTRE
INSTITUT MUNICIPAL D'OCUPACIÓ - VIVER FP EMPRÈN
INSTITUT DE DESENVOLUPAMENT SOCIAL I TERRITORIAL - INDEST
INSTITUT POLITÈCNIC D'INNOVACIÓ I INVESTIGACIÓ EN SOSTENIBILITAT - INSPIRES
ITL - FUNDACIÓ INSTITUT TECNOLÒGIC DE LLEIDA
KASTELL TECNOLOGIA
LEARNING ENGLISH AND DEVELOPMENT
LIQUID GALAXY LAB
LLEIDA DRONE LAB
LLEIDA.NET - LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS
MAGICAL MEDIA - CENTRE EXPERIMENTAL AUDIOVISUAL I MULTIMEDIA DE LLEIDA
MAQCENTRE - CENTRE D' INNOVACIÓ DEL SECTOR DE LA MAQUINÀRIA AGRÍCOLA I
DELS EQUIPS INDUSTRIALS
MICROSOFT PRODUCTIVITY LAB
MOLDE - DISSENY I COMUNICACIÓ
MORGADES DEL RÍO RENTER
NEOSALUS SOLUTIONS, SL
OPENNATUR
OPTIMAL ESSENCE PRODUCTIONS
OPTIMAL PORK PRODUCTION (OPP GROUP)
PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC AGROALIMENTARI DE LLEIDA - OFICINA DE GESTIÓ
PLANTA PILOT D'INNOVACIÓ EN EL SECTOR DEL PA
PLANTA PILOT DE TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
PLATAFORMA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS
PONENT 2002 SERVEIS INFORMÀTICS
REPLAY IMATGE I TELEVISIÓ
RUBICON WATER
SALTÓ TECHNOLOGICAL GROUP
SAMBA ACCEL
SEMIC - SERVICIOS MICROINFORMÁTICA
SG CONSULTORS FORMADORS
SMARTCHEM SOLUTIONS
SOSTECA EUROSERVICES
SPECIAL NEW FRUIT LICENSING MEDITERRANEO
SUMMAPRECISIÓ - SOLUCIONS EN AGRICULTURA DE PRECISIÓ
TELEVIDA SERVEIS SOCIOSANITARIS
TE-SIS SOLUCIONES
URBAN REFUSE DEVELOPMENT - ROS ROCA GROUP
USE IT - ALDAXA
VIRUSSIN
WEBPSILON

VIVER FP
VIVERS 23A, TIC
EDIFICIS H, INCUBA, TIC, ETC…
SPIN OFF UdL
CENTRES TECNOLÒGICS
GRUP DE RECERCA UdL
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TEXT REFÓS DELS ESTATUTS DEL PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC
AGROALIMENTARI DE LLEIDA

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1. Disposició general
El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida es constitueix com a
consorci, entre l’Ajuntament de Lleida i la Universitat de Lleida, de
conformitat amb els acords presos pels organismes respectius, per complir
les finalitats assenyalades en aquests estatuts.
El Parc Científic es constitueix a l’empara de l’article 24.1 de la Llei 1/03
d’Universitats de Catalunya, de 19 de febrer, i es constitueix com a consorci
de conformitat amb el previst en l’article 87 de la Llei 7/85 Reguladora de les
Bases de Règim Local, de 2 d’abril, articles 269 i següents del Text Refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 18 d’abril, i els articles 312 i següents del Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 juny.

Article 2. Administració pública d’adscripció i principis de relació entre els ens
consorciats
El Consorci constituït té caràcter local i resta adscrit a l’Ajuntament de Lleida
El règim orgànic, funcional i financer es regeix per aquests estatuts i per la
normativa aplicable a l’Administració pública d’adscripció.
Els ens consorciats actuen i es relacionen d’acord amb el principi de lleialtat
institucional. En conseqüència, han de prestar la cooperació necessària per

a la millor consecució de les finalitats del Consorci, d’acord amb els principis
d’equitat, coresponsabilitat financera i equilibri quant a les aportacions.

Article 3. Denominació
L’entitat consorciada té el nom de “Consorci Parc Científic i

Tecnològic

Agroalimentari de Lleida” i gaudeix de personalitat jurídica i plena capacitat
per al compliment de les seves finalitats.

Article 4. Domicili
El Consorci té el domicili a Lleida, Parc de Gardeny - Edifici CeDiCo.
Per acord del consell d’administració es pot establir un altre domicili.

Article 5. Durada
El Consorci es constitueix amb una durada indefinida, i subsistirà mentre duri
la seva finalitat o no se n’acordi la dissolució.

Article 6. Funcions
La finalitat del Consorci és la promoció, creació, impulsió, construcció, gestió
i administració del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.
Aquesta finalitat essencial es pot concretar en les següent línies d’activitats,
a títol orientatiu:
a) Promoure i facilitar la investigació.
b) Facilitar el contacte i la col·laboració entre la universitat i la empresa i la
difusió dels resultats de la investigació universitària en la societat.
c) Crear empreses tecnològicament innovadores.

d) Estimular la cultura de la qualitat, de la investigació i de la innovació entre
les institucions del Parc i entre les empreses que hi estiguin vinculades.
e) Contribuir, mitjançant el perfeccionament tecnològic i la innovació, a la
millora de la competitivitat de les empreses.
f) La realització dels projectes i les obres necessàries per a la creació del
Parc.
g) La posada a disposició, amb les condicions jurídiques i econòmiques que
estableix el Consell d’Administració, dels locals a les empreses i entitats
usuàries del Parc.
h) Gestió de subvencions i ajudes per a la implantació del Parc Tecnològic i
el seu desenvolupament posterior.
i) El manteniment de les instal·lacions pròpies del Parc.
j) Serveis de gestió de suport empresarial i de gestió de la transferència de
resultats.
k) Serveis comuns, energia, aigua, xarxes de comunicacions, neteges,
jardineria, manteniment i conservació d’edificis, etc.
l) Serveis accessoris: sales de reunions, sales d’actes, secretaries comunes,
etc.
Per acord del consell d’Administració es podran ampliar els objectius del
Consorci a altres operacions connexes a la finalitat principal.
Sens perjudici del que disposen els apartats anteriors, les administracions
consorciades poden acordar que el Consorci assumeixi funcions en altres
matèries complementàries de les enunciades anteriorment.

Article 7. Formes de gestió
Per a la realització de les finalitats del Consorci es poden emprar les formes
de gestió dels serveis públics establertes en la legislació vigent.

A més a més, i per les activitats que no tinguin la consideració de servei
públic, les poden realitzar directament o bé per altres ens instrumentals.

Article 8. Potestats
El Consorci, en funció de la seva naturalesa d’entitat pública i dins de l’esfera
de les seves competències, té les següents potestats:
a) Les potestats reglamentàries i d’autoorganització.
b) Les potestats tributàries i financeres.
c) Ésser perceptor i beneficiari de subvencions i ajudes públiques tant en
àmbit intern com procedents de la Unió Europea.
d) Les potestats d’investigació, atermenament i recuperació d’ofici dels seus
béns.
e) La de beneficiari de les expropiacions.
f) La presumpció de legitimitat i executivitat dels seus actes.
g) La potestat d’execució forçosa i sancionadora.
h) La potestat de revisió d’ofici dels seu actes i acords.

CAPÍTOL II
Òrgans de govern i gestió

Article 9. Òrgans de Govern
Són òrgans de govern i gestió del Consorci: el consell d’administració, el
president/ta, el vicepresident/a i el gerent/a.

Article 10. El consell d’administració
El consell d’administració és l’òrgan rector del Consorci, el qual dirigeix de
forma col·legiada. És compost per sis membres amb veu i vot i dos membres
amb veu i sense vot, d’acord amb la composició següent:
- Tres representants de l’Ajuntament de Lleida.
- Tres representats de la Universitat de Lleida.
- El gerent/a, amb veu però sense vot.
- El director/a científic/a, amb veu però sense vot.

Article 11. Estatut de membre
Per ser membre del consell d’administració no és imprescindible tenir la
qualitat de representat electe de cadascuna de les institucions consorciades.
Les institucions consorciades nomenaran els seus representats pels òrgans
corresponents de cada institució.
El consell d’administració es renovarà íntegrament cada quadre anys a
comptar del moment de la constitució del consell amb la composició anterior.
Els membres del consell d’administració ho seran per mandat de quatre
anys, i podran ser reelegits indefinidament. Si un conseller fos elegit un cop
començat el mandat del consell d’administració, el seu mandat finirà en el
moment que fineixi el mandat del consell.
En el cas que finalitzat el mandat del consell d’administració les institucions
consorciades no hagin elegit els seus representants en el consell, aquest,
així com el president, vice-president i el gerent, continuaran en funcions fins
que es nomeni un nou consell.
Durant aquest període de pròrroga els òrgans de govern només podran
adoptar les decisions de gestió que siguin necessàries per al manteniment
de las prestació dels serveis propis del Consorci.

Els nomenaments com a membres del consell d’administració són a títol
particular, i actuaran sota el seu criteri personal.
Les institucions que han nomenat els representants poden revocar els
nomenaments i fer-ne la substitució durant el mandat.
Els membres del consell d’administració podran delegar el vot en un altre
membre del consell expressament per a cada sessió.

Article 12. Competències del consell d’administració
Són competències del consell d’administració:
a) Proposta d’adscripció del Consorci d’acord amb l’article 2.
b) Elegir d’entre els seus membres el president i vicepresident.
c) Nomenar el gerent.
d) Nomenar al director científic.
e) Aprovar el pressupost, el pla d’inversions i el programa financer que el
complementi, i les modificacions i liquidacions del pressupost, d’acord amb
l’article 31 d’aquests Estatuts.
f) Adquirir, disposar i alienar béns i drets del Consorci.
g) Aprovar el reglament de règim interior que desplegui aquests estatuts.
h) Definir les funcions del director científic.
i) Establir el règim d’utilització dels espais per tercers: forma jurídica, preu,
sistema de selecció, etc.
j) Censurar els comptes.
k) Aprovar l’admissió de nous membres al Consorci.
l) Modificar els estatuts.
m) Aprovar les aportacions dels ens consorciats.

n) Aprovar l’ampliació dels objectius del Consorci.
o) Dissoldre el Consorci.
p) Aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball i fixar les
retribucions complementàries.
q) Controlar els òrgans de govern.
r) Contractar les obres, els serveis i els subministraments, llevat que sigui
competència del president.
s) Aprovar el programa d’actuació del Consorci i la memòria formulada pel
gerent/a anualment.
t) Aprovar les operacions de crèdit.
u) Aprovar les operacions de tresoreria.
v) Acceptar donacions, deixes i herències a favor del Consorci.
w) L’exercici d’accions judicials i administratives llevat les d’urgència.
x) Adoptar totes les mesures que siguin més adequades per la millor
organització i funcionament dels serveis que fonamenten el Consorci.
Les funcions r), s), u), v), w) i x) anteriors poden ser delegades en el
president.

Article 13. El/la president/a
El president serà elegit i revocat pel consell d’administració entre els seu
membres per majoria establerta a l’article 23.

Article 14. Competències del president
El president del consell d’administració tindrà les atribucions següents:
a) Convocar i presidir les reunions del consell d’administració

b) Representar el Consorci
c) Redactar l’ordre del dia, convocar, presidir i aixecar les sessions i dirimir
els empats amb el vot de qualitat
d) Ordenar la publicació dels acords del Consorci.
e) Exercir la direcció superior del personal.
f) Elaborar i executar el pressupost dins dels límits que li marquen aquests
estatuts.
g) Exercir accions judicials i administratives en cas d’urgència
h) Concedir la utilització dels locals gestionats pel Consorci d’acord amb els
criteris generals aprovats pel consell d’administració.
i) Aprovar la contractació d’obres i serveis de duració no superior a un any,
que no ultrapassin l’import del 5% dels recursos ordinaris o no afectin més
d’un exercici econòmic.
j) Autoritzar despeses fins al 5% del pressupost.
k) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres del Consorci.
l) Qualsevol altra competència no atribuïda de manera expressa per aquests
estatuts a altres òrgans, sempre que no hagi de correspondre a un altre
òrgan de conformitat amb l’article 19 dels estatuts. Quan el president dugui a
terme una actuació fonamentada en aquesta atribució, n’ha d’informar en la
reunió ordinària del consell d’administració del trimestre corresponent.
Les competències anteriors poden ser delegades en el gerent, llevat de les
definides en els apartats a), b), c), e), f) i l).

Article 15. El/ la vicepresident/a
El vicepresident és elegit i revocat pel consell d’administració entre els seu
membres per majoria establerta a l’article 23.

Article 16. Atribucions del/de la vicepresident/a
Són atribucions del vicepresident substituir el president en les seves
funcions, en els casos que per absència, malaltia o impediment li sigui
impossible exercir les seves atribucions.

Article 17. El/la gerent/a
El gerent del Consorci assumeix la direcció del servei amb les competències
següents:
a) Executar els acords del consell i del president/a pel que fa a les directrius
tècniques de la prestació del servei.
b) Organitzar i supervisar els serveis.
c) Elaborar el programa d’actuació i formular la memòria de la tasca
realitzada a cada exercici econòmic.
d) L’assessorament tècnic de la resta d’òrgans del Consorci.
e) Assistir a les sessions del consell amb veu però sense vot.
f) Mantenir un contacte permanent amb les entitats integrants del Consorci a
fi de garantir la màxima coordinació funcional.
g) Contractar i dirigir de forma immediata el personal al servei del Consorci,
organitzar i inspeccionar els òrgans tècnics i administratius al servei
d’aquests i exercir la potestat disciplinària quan correspongui.
h) Les altres que el consell i la presidència li confereixin.

Article 18. Director/a científic/a

El Consorci tindrà un director científic que gestionarà i coordinarà les
activitats científiques i de investigació del Consorci. El consell d’administració
regularà les funcions específiques del càrrec.

Article 19. Clàusula residual
Pel que fa a les competències no definides expressament en els present
estatuts, s’ha d’emprar com a element interpretatiu la legislació aplicable a
l’Administració pública d’adscripció.

Article 20. Òrgans de participació
El consell d’administració regularà la composició i funcionament d’un òrgan
consultiu de participació de la societat civil i els sectors directament
relacionats amb les finalitats del Consorci.

CAPÍTOL III
Règim funcional

Article 21. Règim de sessions
El consell d’administració es reuneix un cop cada trimestre en sessió
ordinària. Quan circumstàncies excepcionals ho requereixin, el president pot
convocar sessió extraordinària per iniciativa pròpia o a petició d’un terç dels
components.

Article 22. Secretari/ària i interventor/a
El Consorci compta amb un secretari i un interventor, que han d’assistir,
amb veu i sense vot, a les reunions del consell d’administració. Ambdós llocs

s’han de cobrir amb funcionaris que exerceixin les seves funcions en algun
dels ens consorciats.

Article 23. Funcionament de les sessions
El règim de sessions i l’adopció d’acords s’han d’ajustar al que preveu la
normativa aplicable de manera específica a l’Administració pública
d’adscripció, i el règim jurídic previst en la legislació administrativa general
sobre funcionament i adopció d’acords pels òrgans col·legiats.
Caldrà el vot favorable de dos terços dels membres de dret del consell
d’administració per l’adopció dels acords següents:
a) Proposta d’adscripció del Consorci d’acord amb l’article 2.
b) La modificació dels estatuts.
c) El concert d’operacions de crèdit.
d) La incorporació de nous membres del Consorci.
e) Elegir d’entre els seus membres el president i vicepresident.
f) Nomenar el gerent.
g) Nomenar el director científic.
h) Aprovar el reglament de règim interior que desplegui aquests estatuts.
i) Dissolució del Consorci.

Article 24. Actes de les sessions
Cada cop que se celebri una sessió del consell d’administració, el secretari
n’estendrà una acta. Aquesta acta es proposarà per a la seva aprovació en
la reunió ordinària següent i, un cop aprovada, serà incorporada al llibre
d’actes, que es podrà portar de forma informàtica amb les garanties
d’estabilitat i integritat.

Article 25. Règim dels actes administratius
Els actes de tots el òrgans del Consorci esgoten la via administrativa. En el
cas dels actes dictats pel gerent en exercici de les seves competències,
poden ser objecte de recurs d’alçada davant el consell d’administració.

CAPÍTOL IV
Personal
Article 26. Personal
El personal al servei del Consorci pot ser funcionari o laboral; resta subjecte
al règim jurídic de l’Administració pública d’adscripció, i les seves
retribucions en cap cas no poden superar les previstes per a llocs de treball
equivalents en l’Administració pública d’adscripció.

A partir de l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
Racionalització

i

Sostenibilitat

de

l’Administració

Local,

qualsevol

nomenament o contractació de nou personal al servei del Consorci ha de
provenir per força d’una reassignació de llocs de treball dels ens consorciats.

Article 27. ( Sense contingut)
Article 28. Relació de llocs de treball i plantilla orgànica.
Anualment, i juntament amb el pressupost, el consell d’administració
aprovarà la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball.

CAPÍTOL V
Règim econòmic

Article 29. Disposició general
El règim econòmic financer del Consorci és el que preveu la normativa vigent
per a l’Administració pública d’adscripció en matèria pressupostària i de
gestió dels seus recursos econòmics.

Article 30. Recursos
Per acomplir els seus fins, el Consorci disposa dels recursos següents:
a) Aportacions dels ens consorciats.
b) Rendiments dels seus serveis.
c) Rendiment del patrimoni tant propi com adscrit.
d) Subvencions i altres ingressos de dret públic o privat.
e) Emprèstits i préstecs.
f) Alienació de patrimoni propi.
g) Qualsevol altres que se li puguin atribuir per dret.

Article 31. Pressupost
El Consorci ha d’elaborar un pressupost anual amb l’expressió xifrada
conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer, i
dels drets que té previst de liquidar durant l’exercici pressupostari que ha de
coincidir amb l’any natural. S’hi ha d’imputar:
a) Els drets liquidats aquest any, qualsevol que sigui el període de què
deriva.
b) Les obligacions reconegudes durant l’any.

El pressupost s’ha d’elaborar i s’ha d’aprovar ajustant-se, en la seva
estructura,

a

les

disposicions

que

regulen

els

pressupostos

de

l’Administració pública d’adscripció.
L’interventor ha de fiscalitzar els actes del Consorci que donin lloc al
reconeixement i liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut
econòmic, els ingressos i els pagaments que se’n derivin i la recaptació, la
inversió i l’aplicació en general dels cabals públics administrats.
Les modificacions de crèdit pressupostari corresponents a expedients de
baixes per anul·lació, transferències de crèdit entre diferents àrees de
despesa, a excepció de les del capítol 1, i els crèdits extraordinaris o
suplements de crèdit que es financin amb baixes d’altres partides de diferent
àrea de despesa es regeixen pels mateixos tràmits formals que l’aprovació
del pressupost. La resta de modificacions són competència del president i
són executives des de la seva aprovació. En qualsevol cas, cal informe previ
de l’interventor.
L’aprovació de la liquidació del pressupost de cada exercici econòmic, que
ha de confeccionar-se abans de l’1 de març de l’exercici següent, correspon
al president, previ informe de l’interventor.

Article 32. Aportacions dels ens consorciats
Els acords del Consorci que suposin aportacions de caràcter extraordinari
per part dels ens consorciats o modificació dels percentatges assenyalats
per a les aportacions ordinàries han de ser ratificats per cadascun dels ens
que hi resultin obligats.

Article 33. Patrimoni
El patrimoni del Consorci està integrat pels béns i drets que els ens
consorciats hi adscriguin pel compliment de les seves finalitats i els que el
Consorci adquireixi amb càrrec als seus fons propis.

Els ens consorciats poden adscriure al Consorci béns de servei públic i
patrimonials pel compliment dels seus objectius. Les condicions de
l’adscripció seran les que es fixin en l’acord corresponent.

Article 34. Gestió de patrimoni adscrit
Les entitats consorciades podran adscriure part del seu propi patrimoni al
Consorci per a l’acompliment de les seves finalitats.
Aquest patrimoni romandrà de propietat de la entitat inicial. El Consorci
haurà de gestionar i mantenir aquest patrimoni d’acord amb les condicions
que s’estableixin en l’acte d’adscripció.

CAPÍTOL VI
Aprovació, modificació i dissolució del Consorci
Article 35. Aprovació i modificació dels estatuts
Perquè aquests estatuts entrin en vigor, cal l’aprovació dels òrgans
corresponents de cadascun dels ens consorciats.
La modificació d’aquests estatuts ha de ser aprovada pel consell
d’administració del Consorci i posteriorment ratificada per totes les entitats
consorciades, amb les mateixes formalitats que per a l’aprovació.

Article 36
La dissolució del Consorci es pot produir:
a) Per una disposició legal.
b) Per la impossibilitat d’acomplir les seves finalitats.

c) Per un acord del consell d’administració, que requerirà l’aprovació de les
entitats consorciades a través del mateix procediment que l’aprovació i
modificació dels estatuts.
d) Per acord de les entitats consorciades.
e) Per resolució judicial

Article 37. Dissolució
L’acord de dissolució ha de contenir els criteris de liquidació del Consorci, i
també la reversió a cada entitat consorciada dels seus béns i drets, i s’ha de
determinar l’assumpció de les obligacions respectives.

Article 38. Exercici del dret de separació
Els ens consorciats, amb un preavís d’un any, poden separar-se del
Consorci sempre que estiguin al corrent en el compliment de les seves
obligacions amb aquest i garanteixin els compromisos que hi hagi pendents.

Article 39. Incorporació de nous membres
Per a la incorporació de nous membre es requereix l’aprovació del consell
d’administració i el mateix procediment que la modificació dels estatuts.
La incorporació de nous membres comportarà la modificació del nombre de
membres del consell d’administració.
Lleida, 4 de novembre de 2015

Roberto Fernández Díaz
President

CA 10 abril 2015
Punt 03 Text refós dels Estatuts del Consorci
En la darrera reunió del Consell d'Administració, de 23 de desembre de 2014, es va aprovar la
proposta de modificació dels Estatuts del Consorci, d'acord amb les prescripcions de la disposició
addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú; la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l'administració local; i la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa.
Aquesta proposta de modificació va ser aprovada pels òrgans competents de les entitats consorciades,
i a hores d'ara es troba en el preceptiu tràmit d'informació pública, transcorregut el qual esdevindrà
definitiva.
Atesa la transcendència de les modificacions introduïdes, orientades en essència a determinar-ne
l'administració pública d'adscripció; i atès que aquesta és la segona reforma introduïda en els Estatuts
des de l'aprovació l'any 2005, després de la reforma aprovada l'octubre de 2010; es considera pertinent
la redacció i posterior publicació oficial d'un text refós.
El text refós se sotmet a la deliberació i posterior aprovació, si s'escau, del Consell d'Administració
per dos motius bàsics:
Primer.- Perquè no només s'hi han incorporat les modificacions introduïdes l'any 2010 i la darrera
del desembre del 2014, sinó que s'ha aprofitat per esmenar algunes deficiències formals, sense
òbviament canviar el sentit ni el contingut dels preceptes estatutaris.
Segon.- Perquè s'hi ha redactat una versió en llengua castellana, amb la finalitat que sigui també una
versió oficial dels Estatuts, arran dels requeriments del Ministeri de Economia i Competitivitat de
traduccions de documentació pròpia del Consorci.
Per tot el que s'ha exposat, es proposa:
Primer.- L'aprovació del Text refós dels Estatuts del Consorci, en la versió en llengua catalana i en
llengua castellana.
Segon.- La publicació del Text refós aprovat en els diaris oficials que correspongui.
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CAPÍTULO I

CAPÍTOL I

Disposiciones generales

Disposicions generals

Artículo 1. Disposición general

Article 1. Disposició general

El Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario de Lleida se
constituye como Consorcio, entre el Ayuntamiento de Lleida y la
Universidad de Lleida, de conformidad con los acuerdos tomados
por los organismos respectivos, para cumplir las finalidades
señaladas en estos Estatutos.

El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida es
constitueix com a consorci, entre l’Ajuntament de Lleida i la
Universitat de Lleida, de conformitat amb els acords presos
pels organismes respectius, per acomplir les finalitats
assenyalades en aquests Estatuts.

El Parque Científico se constituye al amparo del artículo 24.1 de
la Ley 1/2003, de 19 de febrero, de Universidades de Cataluña, y
se constituye como consorcio de conformidad con lo previsto en el
artículo 87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local; artículos 269 y siguientes del Texto
refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña,
aprobado por Decreto Legislativo 2/2003, de 18 de abril, y los
artículos 312 y siguientes del Reglamento de Obras, Actividades y
Servicios de los Entes Locales de Cataluña, aprobado por el
Decreto 179/1995, de 13 de junio.

El Parc Científic es constitueix a l’empara de l’article 24.1 de la
Llei 1/03, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, i es
constitueix com a consorci de conformitat amb el previst en
l’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local; articles 269 i següents del Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per
Decret legislatiu 2/2003, de 18 d’abril, i els articles 312 i
següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals de Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de13 juny.

Artículo 2. Administración pública de adscripción y principios de
relación entre los entes consorciados

Article 2. Administració pública d’adscripció i principis de
relació entre els ens consorciats.

El Consorcio tiene carácter local y queda adscrito al Ayuntamiento
de Lleida.

El Consorci té caràcter local i resta adscrit a l’Ajuntament de
Lleida.

El régimen orgánico, funcional y financiero se rige por estos
Estatutos y por la normativa aplicable a la Administración Pública
de adscripción.

El règim orgànic, funcional i financer es regeix per aquests
Estatuts i per la normativa aplicable a l’administració pública
d’adscripció.

Los entes consorciados actúan y se relacionan de acuerdo con el
principio de lealtad institucional. En consecuencia, han de prestar
la cooperación necesaria para la mejor consecución de las
finalidades del Consorcio, de acuerdo con los principios de
equidad, corresponsabilidad financiera y equilibrio por lo que
respecta a las aportaciones.

Els ens consorciats actuen i es relacionen d’acord amb el
principi de lleialtat institucional. En conseqüència, han de
prestar la cooperació necessària per a la millor consecució de
les finalitats del Consorci, d’acord amb els principis d’equitat,
coresponsabilitat financera i equilibri quant a les aportacions.

Artículo 3. Denominación

Article 3. Denominació

La entidad consorciada tiene el nombre de “Consorcio PARC
CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC AGROALIMENTARI DE LLEIDA”, y
goza de personalidad jurídica y plena capacidad para el
cumplimiento de sus finalidades.

L’entitat consorciada té el nom de “Consorci PARC CIENTÍFIC
I TECNOLÒGIC AGROALIMENTARI DE LLEIDA”, i gaudeix
de personalitat jurídica i plena capacitat per al compliment de
les seves finalitats.

Artículo 4. Domicilio

Article 4. Domicili

El Consorcio tiene el domicilio en Lleida, Parc de Gardeny –
Edificio CeDiCo.

El Consorci té el domicili a Lleida, Parc de Gardeny - Edifici
CeDiCo.

Por acuerdo del consejo de administración se puede establecer
otro domicilio.

Per acord del consell d’administració es pot establir un altre
domicili.

Artículo 5. Duración

Article 5. Durada

El Consorcio se constituye con una duración indefinida, y subsistirá
mientras dure su finalidad o no se acuerde su disolución.

El Consorci es constitueix amb una durada indefinida, i
subsistirà mentre duri la seva finalitat o no se n’acordi la
dissolució.

Artículo 6. Funciones

Article 6. Funcions

La finalidad del Consorcio es la promoción, creación, impulso,
construcción, gestión y administración del Parque Científico y
Tecnológico Agroalimentario de Lleida. Esta finalidad esencial se
puede concretar en las siguientes líneas de actividades, a título
orientativo:

La finalitat del Consorci és la promoció, creació, impulsió,
construcció, gestió i administració del Parc Científic i
Tecnològic Agroalimentari de Lleida. Aquesta finalitat
essencial es pot concretar en les següents línies d’activitats, a
títol orientatiu:

a)
b)

a)
b)

Promover y facilitar la investigación.
Facilitar el contacto y la colaboración entre la universidad y la

Promoure i facilitar la investigació.
Facilitar el contacte i la col•laboració entre la universitat i

c)
d)

e)

f)
g)

h)
i)
j)
k)

l)

empresa y la difusión de los resultados de la investigación
universitaria en la sociedad.
Crear empresas tecnológicamente innovadoras.
Estimular la cultura de la calidad, de la investigación y de la
innovación entre las instituciones del Parque y entre las
empresas que estén vinculadas al mismo.
Contribuir, mediante el perfeccionamiento tecnológico y la
innovación, a la mejora de la competitividad de las
empresas.
La realización de los proyectos y las obras necesarias para
la creación del Parque.
La puesta a disposición, con las condiciones jurídicas y
económicas que establece el consejo de administración, de
los locales a las empresas y entidades usuarias del Parque.
Gestión de subvenciones y ayudas para la implantación del
Parque Tecnológico y su desarrollo posterior.
El mantenimiento de las instalaciones propias del Parc.
Servicios de gestión de apoyo empresarial y de gestión de
la transferencia de resultados.
Servicios
comunes,
energía,
agua,
redes
de
comunicaciones, limpieza, jardinería, mantenimiento y
conservación de edificios, etc.
Servicios accesorios: salas de reuniones, salas de actos,
secretarías comunes, etc.

c)
d)

e)

f)
g)

h)
i)
j)
k)

l)

l’empresa i la difusió dels resultats de la investigació
universitària en la societat.
Crear empreses tecnològicament innovadores.
Estimular la cultura de la qualitat, de la investigació i de
la innovació entre les institucions del Parc i entre les
empreses que hi estiguin vinculades.
Contribuir, mitjançant el perfeccionament tecnològic i la
innovació, a la millora de la competitivitat de les
empreses.
La realització dels projectes i les obres necessàries per a
la creació del Parc.
La posada a disposició, amb les condicions jurídiques i
econòmiques que estableix el consell d’administració,
dels locals a les empreses i entitats usuàries del Parc.
Gestió de subvencions i ajudes per a la implantació del
Parc Tecnològic i el seu desenvolupament posterior.
El manteniment de les instal·lacions pròpies del Parc.
Serveis de gestió de suport empresarial i de gestió de la
transferència de resultats.
Serveis
comuns,
energia,
aigua,
xarxes
de
comunicacions, neteges, jardineria, manteniment i
conservació d’edificis, etc.
Serveis accessoris: sales de reunions, sales d’actes,
secretaries comunes, etc.

Por acuerdo del consejo de administración, se podrán ampliar los
objetivos del Consorcio a otras operaciones conexas a la
finalidad principal.

Per acord del consell d’administració es podran ampliar els
objectius del Consorci a altres operacions connexes a la
finalitat principal.

Sin perjuicio de lo que disponen los apartados anteriores, las
administraciones consorciadas podrán acordar que el Consorcio
asuma funciones en otras materias complementarias a las
enunciadas anteriormente.

Sens perjudici del que disposen els apartats anteriors, les
administracions consorciades poden acordar que el Consorci
assumeixi funcions en altres matèries complementàries de les
enunciades anteriorment.

Artículo 7. Formas de gestión

Article 7. Formes de gestió

Para la realización de las finalidades del Consorcio se pueden
utilizar las formas de gestión de los servicios públicos
establecidos en la legislación vigente.

Per a la realització de les finalitats del Consorci es poden
emprar les formes de gestió del serveis públics establert en la
legislació vigent.

Además, y para las actividades que no tengan la consideración de
servicio público, se podrán realizar directamente o bien a través
de otros entes instrumentales.

A més a més, i per les activitats que no tinguin la consideració
de servei públic, les poden realitzar directament o bé per altres
ens instrumentals.

Artículo 8. Potestades

Article 8. Potestats

El Consorcio, en función de su naturaleza de entidad pública y
dentro de la esfera de sus competencias, tiene las siguientes
potestades:

El Consorci, en funció de la seva naturalesa d’entitat pública i
dintre de l’esfera de les seves competències, té les següents
potestats:

a)
b)
c)

a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)

Las potestades reglamentarias y de autoorganización.
Las potestades tributarias y financieras.
Ser perceptor y beneficiario de subvenciones y ayudas
públicas, tanto en el ámbito interno como procedentes de la
Unión Europea.
Las potestades de investigación, deslinde y recuperación de
oficio de sus bienes.
La de beneficiario de las expropiaciones.
La presunción de legitimidad y ejecutividad de sus actos.
Potestad de ejecución forzosa y sancionadora.
La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos.

d)
e)
f)
g)
h)

Les potestats reglamentàries i d’autoorganització.
Les potestats tributàries i financeres.
Ésser perceptor i beneficiari de subvencions i ajudes
públiques, tant en l’àmbit intern com procedents de la
Unió Europea.
Les potestats d’investigació, atermenament i recuperació
d’ofici dels seus béns.
La de beneficiari de les expropiacions.
La presumpció de legitimitat i executivitat dels seus
actes.
La potestat d’execució forçosa i sancionadora.
La potestat de revisió d’ofici dels seu actes i acords.

CAPÍTULO II.

CAPÍTOL II

Órganos de gobierno y gestión

Òrgans de govern i gestió

Artículo 9. Órganos de gobierno

Article 9. Òrgans de Govern

Son órganos de gobierno y gestión del Consorcio el consejo de
administración, el/la presidente/a, el/la vicepresidente/a y el/la
gerente.

Són òrgans de govern i gestió del Consorci el consell
d’administració, el/la president/a, el/la vicepresident/a i el/la
gerent/a.

Artículo 10. El consejo de administración

Article 10. El consell d’administració

El consejo de administración es el órgano rector del
Consorcio, que dirige de forma colegiada. Está compuesto por
seis miembros con voz y voto y dos miembros con voz y sin voto,
de acuerdo con la composición siguiente:

-

El consell d’administració és l’òrgan rector del Consorci, el
qual dirigeix de forma col·legiada. És compost per sis
membres amb veu i vot i dos membres amb veu i sense vot,
d’acord amb la composició següent:

-

Tres representantes del Ayuntamiento de Lleida.
Tres representantes de la Universidad de Lleida.
El/la gerente, con voz pero sin voto.
El/la director/a científico/a, con voz pero sin voto.

Tres representants de l’Ajuntament de Lleida.
Tres representats de la Universitat de Lleida.
El/la gerent/a, amb veu però sense vot.
El/la director/a científic/a, amb veu però sense vot.

Artículo 11. Estatuto de miembro

Article 11. Estatut de membre

Para ser miembro del consejo de administración no será
imprescindible tener la calidad de representante electo de cada
una de las instituciones consorciadas.

Per ser membre del consell d’administració no és
imprescindible tenir la qualitat de representat electe de
cadascuna de les institucions consorciades.

Las instituciones consorciadas nombrarán a sus representados
por los órganos correspondientes de cada institución.

Les institucions consorciades nomenaran els seus
representats pels òrgans corresponents de cada institució.

El consejo de administración se renovará íntegramente cada
cuatro años, a contar desde el momento de constitución del
consejo con la composición anterior.

El consell d’administració es renovarà íntegrament cada
quadre anys, a comptar del moment de la constitució del
consell amb la composició anterior.

Los miembros del consejo de administración lo serán por mandato
de cuatro años, y podrán ser reelegidos indefinidamente. Si un
consejero fuera elegido una vez iniciado el mandato del consejo
de administración, éste concluirá en el momento en que concluya
el mandato del consejo.

Els membres del consell d’administració ho seran per mandat
de quatre anys, i podran ser reelegits indefinidament. Si un
conseller fos elegit un cop començat el mandat del consell
d’administració, el seu mandat finirà en el moment que fineixi
el mandat del consell.

En caso de que finalizado el mandato del consejo de
administración, las instituciones consorciadas no hayan elegido
sus representantes en el consejo, éste, así como el presidente,
el vicepresidente y el gerente, continuará en funciones hasta que
sea nombrado un nuevo consejo.

En el cas que finalitzat el mandat del consell d’administració
les institucions consorciades no hagin elegit els seus
representants en el consell, aquest, així com el president, el
vicepresident i el gerent, continuaran en funcions fins que es
nomeni un nou consell.

Durante este período de prórroga, los órganos de gobierno sólo
podrán adoptar las decisiones de gestión que sean necesarias
para el mantenimiento en las prestaciones de los servicios
propios del Consorcio.

Durant aquest període de pròrroga els òrgans de govern
només podran adoptar les decisions de gestió que siguin
necessàries per al manteniment en las prestació dels serveis
propis del Consorci.

Los nombramientos como miembros de consejo de
administración son a título particular y actuarán bajo su criterio
personal.

Els nomenaments com a membres del consell d’administració
són a títol particular, i actuaran sota el seu criteri personal.

Las instituciones que han nombrado a los representantes pueden
revocar los nombramientos y hacer su sustitución durante el
mandato.
Los miembros del consejo de administración podrán delegar el
voto en otro miembro del consejo expresamente para cada
sesión.

Les institucions que han nomenat els representants, poden
revocar els nomenament i fer-ne la substitució durant el
mandat.
Els membres del consell d’administració podran delegar el vot
en un altre membre del consell, expressament per a cada
sessió.
Article 12. Competències del consell d’administració

Artículo 12. Competencias del consejo de administración
Són competències del consell d’administració:
Son competencias del consejo de administración:
a)
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)

Propuesta de adscripción del Consorcio, de acuerdo con el
artículo 2.
Elegir entre sus miembros al presidente y al vicepresidente.
Nombrar al gerente.
Nombrar al director científico.
Aprobar el presupuesto, el plan de inversiones y el
programa financiero que lo complemente, y las
modificaciones y liquidaciones del presupuesto, de acuerdo
con el artículo 31 de estos Estatutos.
Adquirir, disponer y enajenar bienes y derechos del
Consorcio.
Aprobar el reglamento de régimen interior que despliegue
estos Estatutos.
Definir las funciones del/de la director/a científico/a
Establecer el régimen de utilización de los espacios por
terceros: forma jurídica, precio, sistema de selección, etc.
Censurar las cuentas.
Aprobar la admisión de nuevos miembros en el Consorcio.

b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Proposta d’adscripció del Consorci, d’acord amb l’article
2.
Elegir d’entre els seus membres el president i
vicepresident.
Nomenar el gerent.
Nomenar al director científic.
Aprovar el pressupost, el pla d’inversions i el programa
financer que el complementi, i les modificacions i
liquidacions del pressupost, d’acord amb l’article 31
d’aquests Estatuts.
Adquirir, disposar i alienar béns i drets del Consorci.
Aprovar el reglament de règim interior que desplegui
aquests Estatuts.
Definir les funcions del director científic.
Establir el règim d’utilització dels espai per tercers: forma
jurídica, preu, sistema de selecció, etc.
Censurar els comptes.
Aprovar l’admissió de nous membres al Consorci.
Modificar els Estatuts.

l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)

Modificar los Estatutos.
Aprobar las aportaciones de los entes consorciados.
Aprobar la ampliación de los objetivos del Consorcio.
Disolver el Consorcio.
Aprobar la plantilla de personal y la relación de puestos de
trabajo, y fijar las retribuciones complementarias.
Controlar los órganos de gobierno.
Contratar las obras, los servicios y los suministros, excepto
que sea competencia del presidente.
Aprobar el programa de actuación del Consorcio y la
memoria formulada por el gerente anualmente.
Aprobar las operaciones de crédito.
Aprobar las operaciones de tesorería.
Aceptar donaciones, legados y herencias a favor del
Consorcio.
El ejercicio de acciones judiciales y administrativas,
excepto las de urgencia.
Adoptar todas las medidas que sean más adecuadas para
la mejor organización y funcionamiento de los servicios que
fundamentan el Consorcio.

Las funciones r), s), u), v), w) y x) anteriores pueden ser
delegadas en el presidente.

m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)

Aprovar les aportacions dels ens consorciats.
Aprovar l’ampliació dels objectius del Consorci.
Dissoldre el Consorci
Aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de
treball i fixar les retribucions complementàries.
Controlar els òrgans de govern.
Contractar les obres, els serveis i els subministraments,
llevat que sigui competència del president.
Aprovar el programa d’actuació del Consorci i la
memòria formulada pel gerent anualment.
Aprovar les operacions de crèdit
Aprovar les operacions de tresoreria
Acceptar donacions, deixes i herències a favor del
Consorci
L’exercici d’accions judicials i administratives llevat les
d’urgència.
Adoptar totes les mesures que siguin més adequades
per la millor organització i funcionament dels serveis que
fonamenten el Consorci.

Les funcions r), s), u), v), w) i x) anteriors poden ser delegades
en el president.

Artículo 13. El/la presidente/a

Article 13. El/la president/a

El presidente será elegido y revocado por el consejo de
administración entre sus miembros por mayoría establecida en el
artículo 23.

El president serà elegit i revocat pel consell d’administració
entre els seu membres per majoria establerta a l’article 23.

Artículo 14. Competencias del/de la presidente/a

Article 14. Competències del president

El presidente del consejo
atribuciones siguientes:

de

administración

tendrá

las

El president del consell d’administració té les atribucions
següents:

a) Convocar y presidir las reuniones del consejo de
administración.
b) Representar al Consorcio.
c) Redactar el orden del día, convocar, presidir y levantar las
sesiones y dirimir los empates con el voto de calidad.
d) Ordenar la publicación de los acuerdos del Consorcio.
e) Ejercer la dirección superior del personal.
f) Elaborar y ejecutar el presupuesto dentro de los límites que le
marcan estos Estatutos.
g) Ejercer acciones judiciales y administrativas en caso de
urgencia.
h) Conceder la utilización de los locales gestionados por el
Consorcio de acuerdo con los criterios generales aprobados
por el consejo de administración.
i) Aprobar la contratación de obras y servicios de duración no
superior a un año, que no ultrapasen el importe del 5% de los
recursos ordinarios o no afecten a más de un ejercicio
económico.
j) Autorizar gastos de hasta el 5% del presupuesto.
k) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y las obras del
Consorcio.
l) Cualquier otra competencia no atribuida de manera expresa
por estos Estatutos a otros órganos, siempre que no haya de
corresponder a otro órgano de conformidad con el artículo 19
de los Estatutos. Cuando el presidente lleve a cabo una
actuación basada en esta atribución, deberá informar en la
reunión ordinaria del consejo de administración del trimestre
correspondiente.

a)

Las competencias anteriores pueden ser delegadas en el/la
gerente, excepto las definidas en los apartados a), b), c), e), f) y l).

Les competències anteriors poden ser delegades en el gerent,
llevat de les definides en els apartats a), b), c), e), f) i l).

Artículo 15. El/la vicepresidente/a

Article 15. El/la vicepresident/a

El vicepresidente será elegido y revocado por el consejo de
administración entre sus miembros por mayoría establecida en el
artículo 23.

El vicepresident és elegit i revocat pel consell d’administració
entre els seus membres per majoria establerta a l’article 23.

Artículo 16. Atribuciones del/de la vicepresidente/a

Article 16. Atribucions del/de la vicepresident/a

Son atribuciones del vicepresidente sustituir al presidente en sus

Són atribucions del vicepresident substituir el president en les

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

j)
k)
l)

Convocar i presidir les reunions del consell
d’administració.
Representar el Consorci
Redactar l’ordre del dia, convocar, presidir i aixecar les
sessions i dirimir els empats amb el vot de qualitat.
Ordenar la publicació dels acords del Consorci.
Exercir la direcció superior del personal.
Elaborar i executar el pressupost dins dels límits que li
marquen aquests Estatuts.
Exercir accions judicials i administratives en cas
d’urgència.
Concedir la utilització dels locals gestionats pel Consorci
d’acord amb els criteris generals aprovats pel consell
d’administració.
Aprovar la contractació d’obres i serveis de duració no
superior a un any, que no ultrapassin l’import del 5% dels
recursos ordinaris o no afectin més d’un exercici
econòmic.
Autoritzar despeses fins al 5% del pressupost.
Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres del
Consorci.
Qualsevol altra competència no atribuïda de manera
expressa per aquests Estatuts a altres òrgans, sempre
que no hagi de correspondre a un altre òrgan de
conformitat amb l’article 19 dels Estatuts. Quan el
president dugui a terme una actuació fonamentada en
aquesta atribució, n’ha d’informar en la reunió ordinària
del consell d’administració del trimestre corresponent.

funciones, en los casos en los que por ausencia, enfermedad o
impedimento le sea imposible ejercer sus atribuciones.

seves funcions, en els casos que per absència, malaltia o
impediment li sigui impossible exercir les seves atribucions.

Artículo 17. El/la gerente

Article 17. El/la gerent/a

El gerente del Consorcio asume la dirección del servicio, con las
competencias siguientes:

El gerent del Consorci assumeix la direcció del servei, amb les
competències següents:

a) Ejecutar los acuerdos del consejo y del presidente referente a
las directrices técnicas de la prestación del servicio.
b) Organizar y supervisar los servicios.
c) Elaborar el programa de actuación y formular la memoria de
la labor realizada en cada ejercicio económico.
d) El asesoramiento técnico del resto de órganos del Consorcio.
e) Asistir a las sesiones del consejo con voz pero sin voto.
f) Mantener un contacto permanente con las entidades
integrantes del Consorcio a fin de garantizar la máxima
coordinación funcional.
g) Contratar y dirigir de forma inmediata el personal al servicio
del Consorcio, organizar e inspeccionar los órganos técnicos
y administrativos al servicio de éstos y ejercer la potestad
disciplinaria cuando corresponda.
h) Otras competencias que el consejo y la Presidencia le
confieran.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

Executar els acords del consell i del president pel que fa
a les directrius tècniques de la prestació del servei.
Organitzar i supervisar els serveis.
Elaborar el programa d’actuació i formular la memòria de
la tasca realitzada en cada exercici econòmic.
L’assessorament tècnic de la resta d’òrgans del
Consorci.
Assistir a les sessions del consell amb veu però sense
vot.
Mantenir un contacte permanent amb les entitats
integrants del Consorci a fi de garantir la màxima
coordinació funcional.
Contractar i dirigir de forma immediata el personal al
servei del Consorci, organitzar, i inspeccionar els òrgans
tècnics i administratius al servei d’aquests i exercir la
potestat disciplinària quan correspongui.
Les altres que el consell i la Presidència li confereixin.

Artículo 18. Director/a científico/a

Article 18. Director/a científic/a

El Consorcio tendrá un director científico que gestionará y
coordinará las actividades científicas y de investigación del
Consorcio. El consejo de administración regulará las funciones
específicas del cargo.

El Consorci tindrà un director científic que gestionarà i
coordinarà les activitats científiques i d’investigació del
Consorci. El consell d’administració regularà les funcions
específiques del càrrec.

Artículo 19. Cláusula residual

Article 19. Clàusula residual

En relación con las competencias no definidas expresamente en
los presentes Estatutos, se debe utilizar como elemento
interpretativo la legislación aplicable a la administración pública de
adscripción.

Pel que fa a les competències no definides expressament en
els presents Estatuts, s’ha d’emprar com a element
interpretatiu la legislació aplicable a l’administració pública
d’adscripció.

Artículo 20. Órganos de participación

Article 20. Òrgans de participació

El consejo de administración regulará la composición y el
funcionamiento de un órgano consultivo de participación de la
sociedad civil y de los sectores directamente relacionados con las
finalidades del Consorcio.

El consell d’administració regularà la composició i
funcionament d’un òrgan consultiu de participació de la
societat civil i els sectors directament relacionats amb les
finalitats del Consorci.

CAPÍTULO III.

CAPÍTOL III

Régimen funcional

Règim funcional

Artículo 21. Régimen de sesiones

Article 21. Règim de sessions

El consejo de administración se reúne una vez cada trimestre en
sesión ordinaria. Cuando circunstancias excepcionales lo
requieran, el presidente puede convocar sesión extraordinaria por
iniciativa propia o a petición de un tercio de los componentes.

El consell d’administració es reuneix un cop cada trimestre en
sessió ordinària. Quan circumstàncies excepcionals ho
requereixin, el president pot convocar sessió extraordinària,
per iniciativa pròpia o a petició d’un terç dels components.

Artículo 22. Secretario/a e interventor/a

Article 22. Secretari/ària i interventor/a

El Consorcio cuenta con un secretario y un interventor, que deberá
asistir, con voz y sin voto, a las reuniones del consejo de
administración. Ambos puestos se deberán cubrir con
funcionarios que ejerzan sus funciones en alguno de los entes
consorciados.

El Consorci compta amb un secretari i un interventor, que han
d’assistir, amb veu i sense vot, a les reunions del consell
d’administració. Ambdós llocs s’han de cobrir amb funcionaris
que exerceixin les seves funcions en algun dels ens
consorciats.

Artículo 23. Funcionamiento de las sesiones

Article 23. Funcionament de les sessions

El régimen de sesiones y la adopción de acuerdos deben ajustarse
a lo que dispone la normativa aplicable de manera específica a la
administración pública de adscripción, y el régimen jurídico previsto
en la legislación administrativa general sobre funcionamiento y
adopción de acuerdos por los órganos colegiados.

El règim de sessions i l’adopció d’acords s’han de ajustar al
que preveu la normativa aplicable de manera específica a
l’administració pública d’adscripció, i el règim jurídic previst en
la legislació administrativa general sobre funcionament i
adopció d’acords pels òrgans col·legiats.

Será necesario el voto favorable de dos tercios de los miembros de
derecho del consejo de administración para la adopción de los

Caldrà el vot favorable de dos terços dels membres de dret del
consell d’administració per l’adopció dels acords següents:

acuerdos siguientes:
a)

Proposta d’adscripció del Consorci, d’acord amb l’article
2.
La modificació dels Estatuts.
El concert d’operacions de crèdit.
La incorporació de nous membres del Consorci.
Elegir d’entre els seus membres el president i
vicepresident.
Nomenar el gerent.
Nomenar el director científic.
Aprovar el reglament de règim interior que desplegui
aquests Estatuts.
Dissolució del Consorci.

a) Propuesta de adscripción al Consorcio, de acuerdo con el
artículo 2.
b) La modificación de los Estatutos.
c) El concierto de operaciones de crédito.
d) La Incorporación de nuevos miembros del Consorcio.
e) Elegir entre sus miembros al presidente y vicepresidente.
f) Nombrar al gerente.
g) Nombrar al director científico.
h) Aprobar el reglamento de régimen interior que desarrollen
estos Estatutos.
i) Disolución del Consorcio.

i)

Artículo 24. Actas de las sesiones

Article 24. Actes de les sessions

Cada vez que se celebre una sesión del consejo de administración,
el secretario extenderá una acta. Esta acta se propondrá para su
aprobación en la reunión ordinaria siguiente y, una vez aprobada,
será incorporada al libro de actas, que se podrá llevar de forma
informática, con las garantías de estabilidad e integridad.

Cada cop que se celebri una sessió del consell
d’administració, el Secretari estendrà una acta. Aquesta acta
es proposarà per a la seva aprovació en la reunió ordinària
següent, i un cop aprovada, serà incorporada al llibre d’actes,
que es podrà portar de forma informàtica, amb les garanties
d’estabilitat i integritat.

Artículo 25. Régimen de los actos administrativos

Article 25. Règim dels actes administratius

Los actos de todos los órganos del Consorcio agotan la vía
administrativa. En el caso de los actos dictados por el gerente en
ejercicio de sus competencias, podrán ser objeto de recurso de
alzada ante el consejo de administración.

Els actes de tots el òrgans del Consorci esgoten la via
administrativa. En el cas dels actes dictats pel gerent en
exercici de les seves competències, poden ser objecte de
recurs d’alçada davant el consell d’administració.

CAPÍTULO IV

CAPÍTOL IV

Personal

Personal

Artículo 26. Personal

Article 26. Personal

El personal al servicio del Consorcio puede ser funcionario o
laboral; está sujeto al régimen jurídico de la administración pública
de adscripción, y sus retribuciones en ningún caso pueden
superar las previstas para puestos de trabajo equivalente en la
administración pública de adscripción.

El personal al servei del Consorci pot ser funcionari o laboral;
resta subjecte al règim jurídic de l’administració pública
d’adscripció, i les seves retribucions en cap cas no poden
superar les previstes per a llocs de treball equivalents en
l’administració pública d’adscripció.

A partir de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, cualquier nombramiento o contratación de
nuevo personal al servicio del Consorcio debe proceder
forzosamente de una reasignación de puestos de trabajo de los
entes consorciados.

A partir de l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració
local, qualsevol nomenament o contractació de nou personal
al servei del Consorci ha de provenir per força d’una
reassignació de llocs de treball dels ens consorciats.

Artículo 27. (Sin contenido)

Article 27. (Sense contingut)

Artículo 28. Relación de puestos de trabajo y plantilla orgánica

Article 28. Relació de llocs de treball i plantilla orgànica.

Anualmente, y junto con el presupuesto, el consejo de
administración aprobará la plantilla orgánica y la relación de
puestos de trabajo.

Anualment i juntament amb el pressupost, el consell
d’administració aprovarà la plantilla orgànica i la relació de
llocs de treball.

CAPÍTULO V

CAPÍTOL V

Régimen económico

Règim econòmic

Artículo 29. Disposición General

Article 29. Disposició general

El régimen económico y financiero del Consorcio es el que establece
la normativa vigente para la administración pública de adscripción en
materia presupuestaria y de gestión de sus recursos económicos.

El règim econòmic i financer del Consorci és el que preveu la
normativa vigent per a l’administració pública d’adscripció en
matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos
econòmics.

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Artículo 30. Recursos
Para cumplir sus fines, el Consorcio dispone de los recursos
siguientes:

Article 30. Recursos
Per acomplir els seus fins, el Consorci disposa dels recursos
següents:

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Aportaciones de los entes consorciadas.
Rendimientos de sus servicios.
Rendimiento del patrimonio, tanto propio como adscrito
Subvenciones y otros ingresos de derecho público o privado

Aportacions dels ens consorciats.
Rendiments dels seus serveis.
Rendiment del patrimoni, tant propi com adscrit.
Subvencions i altres ingressos de dret públic o privat.

e)
f)
g)

Empréstitos y préstamos.
Enajenación de patrimonio propio.
Otros que se le puedan atribuir por derecho.

e)
f)
g)

Emprèstits i préstecs.
Alienació de patrimoni propi.
Qualsevol altres que se li puguin atribuir per dret.

Artículo 31. Presupuesto

Article 31. Pressupost

El Consorcio deberá elaborar un presupuesto anual con la expresión
cifrada conjunta y sistemática de las obligaciones que, como
máximo, puede reconocer y de los derechos que tiene previsto
liquidar durante el ejercicio presupuestario, que deberá coincidir con el
año natural. Hay que imputar:

El Consorci ha d’elaborar un pressupost anual amb l’expressió
xifrada conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a
màxim, pot reconèixer i dels drets que té previst de liquidar
durant l’exercici pressupostari que ha de coincidir amb l’any
natural. S’hi ha d’imputar:

a) Los derechos liquidados de este año, independientemente del
período del que deriva.
b) Las obligaciones reconocidas durante el año.

a)

El presupuesto se debe elaborar y se ha de aprobar ajustándose,
en su estructura, a las disposiciones que regulan los presupuestos
de la administración pública de adscripción.

El pressupost s’ha d’elaborar i s’ha d’aprovar ajustant-se, en
l’estructura, a les disposicions que regulen els pressupostos
de l’administració pública d’adscripció.

El/la interventor deberá fiscalizar los actos del Consorcio que
den lugar al reconocimiento y a la liquidación de derechos y
obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y
pagos que deriven de éstos y la recaudación, inversión y
aplicación en general de los caudales públicos administrados.

L’interventor ha de fiscalitzar els actes del Consorci que donin
lloc al reconeixement i liquidació de drets i obligacions o
despeses de contingut econòmic, els ingressos i pagaments
que se’n derivin i la recaptació, inversió i aplicació en general
dels cabals públics administrats.

Las modificaciones de crédito presupuestario correspondientes a
expedientes de bajas por anulación, transferencias de crédito
entre diferentes áreas de gasto a excepción de las del capítulo 1,
y los créditos extraordinarios o suplementos de crédito que se
financien con bajas de otras partidas de diferente área de gasto
se rigen por los mismos trámites formales que la aprobación del
presupuesto. El resto de modificaciones son competencia del
presidente y son ejecutivas desde su aprobación. En cualquier
caso, es necesario el informe previo del interventor.

Les modificacions de crèdit pressupostari corresponents a
expedients de baixes per anul·lació, transferències de crèdit
entre diferents àrees de despesa a excepció de les de capítol
1, i els crèdits extraordinaris o suplements de crèdit que es
financin amb baixes d’altres partides de diferent àrea de
despesa es regeixen pels mateixos tràmits formals que
l’aprovació del pressupost. La resta de modificacions són
competència del president i són executives des de la seva
aprovació. En qualsevol cas, cal informe previ de l’interventor.

La aprobación de la liquidación del presupuesto de cada ejercicio
económico, que ha de confeccionarse antes del 1 de marzo del
ejercicio siguiente, corresponde al presidente, previo informe del
interventor.

L’aprovació de la liquidació del pressupost de cada exercici
econòmic, que ha de confeccionar-se abans de l’1 de març de
l’exercici següent, correspon al president, previ informe de
l’interventor.

Artículo 32. Aportaciones de los entes consorciados

Article 32. Aportacions dels ens consorciats

Los acuerdos del Consorcio que supongan aportaciones de
carácter extraordinario por parte de los entes consorciados o
modificación de los porcentajes señalados para las aportaciones
ordinarias deberán ser ratificados por cada uno de los entes que
resulten obligados.

Els acords del Consorci que suposin aportacions de caràcter
extraordinari per part dels ens consorciats o modificació dels
percentatges assenyalats per a les aportacions ordinàries han
de ser ratificats per cadascun dels ens que hi resultin obligats.

Artículo 33. Patrimonio

Article 33. Patrimoni

El patrimonio del Consorcio estará integrado por los bienes y
derechos que los entes consorciados adscriban por el
cumplimiento de sus finalidades y los que el Consorcio adquiera
con cargo a sus fondos propios.

El patrimoni del Consorci està integrat pels béns i drets que
els ens consorciats hi adscriguin pel compliment de les seves
finalitats i els que el Consorci adquireixi amb càrrec als seus
fons propis.

Los entes consorciados podrán adscribir al Consorcio bienes de
servicio público y patrimoniales por el cumplimiento de sus
objetivos. Las condiciones de la adscripción serán las que se fijen
en el acuerdo correspondiente.

Els ens consorciats poden adscriure al Consorci béns de
servei públic i patrimonials pel compliment dels seus objectius.
Les condicions de l’adscripció seran les que es fixin en l’acord
corresponent.

Artículo 34. Gestión de patrimonio adscrito

Article 34. Gestió de patrimoni adscrit

Las entidades consorciadas podrán adscribir parte de su propio
patrimonio al Consorcio para el cumplimiento de sus finalidades.

Les entitats consorciades podran adscriure part del seu propi
patrimoni al Consorci per a l’acompliment de les seves
finalitats.

Este patrimonio permanecerá como propiedad de la entidad
inicial. El Consorcio deberá gestionar y mantener este patrimonio
de acuerdo con las condiciones que se establezcan en el acta
de adscripción.

Aquest patrimoni romandrà de propietat de la entitat inicial. El
Consorci haurà de gestionar i mantenir aquest patrimoni
d’acord amb les condicions que s’estableixin en l’acte
d’adscripció.

CAPÍTULO VI.

CAPÍTOL VI

Aprobación, modificación y disolución del Consorcio

Aprovació, modificació i dissolució del Consorci

b)

Els drets liquidats aquest any, qualsevol que sigui el
període de què deriva.
Les obligacions reconegudes durant l’any.

(

Artículo 35. Aprobación y modificación de los Estatutos

Article 35. Aprovació i modificació dels Estatuts

Para que estos Estatutos entren en vigor, es necesaria la
aprobación de los órganos correspondientes de cada uno de los
entes consorciados.

Perquè aquests Estatuts entrin en vigor, cal l’aprovació dels
òrgans corresponents de cadascun dels ens consorciats.

La modificación de estos Estatutos deberá ser aprobada por el
consejo de administración del Consorcio y posteriormente
ratificada por todas las entidades consorciadas, con las mismas
formalidades que para la aprobación.

La modificació d’aquests Estatuts ha de ser aprovada pel
consell d’administració del Consorci i posteriorment ratificada
per totes les entitats consorciades, amb les mateixes
formalitats que per a l’aprovació.

Artículo 36

Article 36.

La disolución del Consorcio se puede producir:

La dissolució del Consorci es pot produir:

a) Por una disposición legal.
b) Por la imposibilidad de cumplir sus finalidades.
c) Por un acuerdo del consejo de administración, que requerirá
la aprobación de las entidades consorciadas a través del
mismo procedimiento que la aprobación y modificación de los
Estatutos.
d) Por acuerdo de las entidades consorciadas.
e) Por resolución judicial.

a)
b)
c)

Artículo 37. Disolución

Article 37. Dissolució

El acuerdo de disolución deberá contener los criterios de
liquidación del Consorcio, y también la reversión a cada entidad
consorciada de sus bienes y derechos. Asimismo, se deberá
determinar la asunción de las obligaciones respectivas.

L’acord de dissolució ha de contenir els criteris de liquidació
del Consorci, i també la reversió a cada entitat consorciada
dels seus béns i drets, i s’ha de determinar l’assumpció de les
obligacions respectives.

Artículo 38. Ejercicio del derecho de separación

Article 38. Exercici del dret de separació

Los entes consorciados, con un preaviso de un año, podrán
separarse del Consorcio siempre que estén al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones con éste y garanticen los
compromisos que haya pendientes.

Els ens consorciats, amb un preavís d’un any, poden separarse del Consorci sempre que estiguin al corrent en el
compliment de les seves obligacions amb aquest i garanteixin
els compromisos que hi hagi pendents.

Artículo 39. Incorporación de nuevos miembros

Article 39. Incorporació de nous membres

Para la incorporación de nuevos miembros se requiere la
aprobación del consejo de administración y el mismo
procedimiento que la modificación de los Estatutos.

Per a la incorporació de nous membre es requereix l’aprovació
del consell d’administració i el mateix procediment que la
modificació dels Estatuts.

La incorporación de nuevos miembros comportará la modificación
del número de miembros del consejo de administración.

La incorporació de nous membres comportarà la modificació
del nombre de membres del consell d’administració.

d)
e)

Per una disposició legal.
Per la impossibilitat d’acomplir les seves finalitats.
Per un acord del consell d’administració, que requerirà
l’aprovació de les entitats consorciades a través del
mateix procediment que l’aprovació i modificació dels
Estatuts.
Per acord de les entitats consorciades.
Per resolució judicial.

