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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 Botànic-Arborètum
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 ocupar més de 3.500 m2, 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 Prínceps d’Astúries,
Felip de Borbó i Leticia Ortiz, inauguren el Parc el 26 d’octubre d’aquell any.
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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. Cal destacar la posada en marxa el 2012 del centre de producció
audiovisual Magical Media, 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.
2015, fou l’any de consolidació del Parc Científic amb la commemoració del 10è
aniversari. Per aquest motiu, va organitzar una sèrie d’activitats orientades a la
divulgació i la implicació de la societat, la comunitat educativa i les empreses.
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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.
També es va produir un important desplegament d’activitat internacional amb
accions desenvolupades a Alemanya, Perú, Xile, Brasil, Turquia i Crimea, entre
altres països.

Any 2016
L’any 2016 el Parc Científic aplegava un total de 120 empreses i entitats i més
de 1.500 treballadors. Consolidat com un motor econòmic de Lleida, es
converteix també en la font d’ocupació de nivell més important de les Terres de
Lleida.
A més, aquest exercici va significar l’ampliació i adequació de nous espais i
projectes. Entre ells, els següents:
- 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 l’antiga
Capitania i ampliar les instal·lacions de les empreses tecnològiques d’AETI.
- Eurecat es va incorporar al Parc Científic mitjançant la fusió per absorció del
Maqcentre. La unitat de Lleida d’Eurecat, el nucli tecnològic més important de
Catalunya, s’especialitzarà en maquinaria per proveir el sector industrial i
agrícola amb tecnologia diferencial i coneixement i fer-lo més competitiu.
- El Magical Media va incorporar la seu del Centre Experimental de la
Cinematografia i les Arts Audiovisuals de Catalunya, la qual cosa implica un
notable creixement d’activitats, projectes i expectatives per al centre lleidatà. El
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Parc Científic, l’Ajuntament, la Universitat i el Col·legi de Directors de Cinema de
Catalunya van signar el 30 de maig un conveni en aquest sentit. La primera
producció al Magical d’una sèrie de TV esta ja en marxa.
També cal destacar el posicionament del sector dels drones en el Parc Científic
de Lleida i el seu clúster d’entitats i empreses a nivell nacional i internacional
gràcies a les diverses aplicacions a la agricultura; la incorporació a projectes
d’empreses punteres com HEMAV i Google, amb les beques GSOC; l’activitat
coordinada amb la secretaria de Telecomunicacions de la Generalitat, i la
celebració al Magical de l’International Drone Day més important del sud
d’Europa. Per tant, s’han creat les condicions òptimes per posar en marxa el futur
Big Data Lab, un nou laboratori que focalitzarà l’aplicació de les noves
tecnologies en el món agroalimentari. Aquest laboratori s’afegirà als altres dos
del Pac Científic, el Lleida Galaxy Lab i el Lleida Drone Lab.
A més, el Parc es va consolidar com a centre d’innovació, recerca i
desenvolupament amb la incorporació d’empreses, spin-off i emprenedors que
desenvolupen projectes científic d’alt valor afegit. Algunes de les noves firmes
són les següents:
- Neodiagnòstica, SL (Myadnlab), dedicada a la recerca i als processos
d’enginyeria genètica aplicada a l’anàlisi i el control genètic
- Dietary Molecular Diagnostics, SL, una spin-off de la UdL que ofereix
solucions terapèutiques als professionals de la salut, especialment en
nutrició i alimentació
- Moirai Biodesign, SL, prestadora de serveis tecnològics i d’investigació
de teràpies genètiques i mètodes de diagnòstic per a empreses
biofarmacèutiques i centres de recerca
- Prodes, que proporciona serveis d’enginyeria i altres activitats
relacionades amb infraestructures agroalimentàries
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- Logicus Enginneering, SL, que presta serveis d’enginyeria i disseny
industrial
D’altra banda, al llarg del 2016 es palesa un important creixement en el nombre
d’activitats formatives. El Parc va desenvolupar un total de 291 activitats
formatives (congressos, conferències, seminaris, etc.), la qual cosa significa un
important creixement del 31% respecte a les activitats i esdeveniments
desenvolupats el 2015
o 2013: 143 esdeveniments
o 2014: 185 esdeveniments
o 2015: 222 esdeveniments
o 2016: 291 esdeveniments

Pel que fa a la implicació en els projectes Horitzó 2020 de la UE. RIS3 i PECT,
el Parc va participar en la creació de les comunitats del RIS3, que consisteixen
en agrupacions voluntàries d’empreses i d’agents del sistema d’R+D i Innovació
dins dels àmbits sectorials líders fixats a l’estratègia RIS3CAT. En concret, el
Parc formava part de la Comunitat de Tecnologies de la Producció
Agroalimentària (COTPA), liderada per la UdL i la UPC.
El Parc va col·laborar també com a soci en el projecte PECT, denominat
INNO4AGRO: Un ecosistema innovador per a un sector agroalimentari
intel·ligent. El projecte està liderat per l’Ajuntament de Lleida amb la participació
com a socis beneficiaris de la Universitat de Lleida, el Parc Científic i la Fira de
Lleida. El cost total del projecte és de 4.516.388,58 €.

Evolució de la facturació 2012/2016
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1.2. Objectius i eixos estratègics del Parc Científic
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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.

-

Desplegament internacional, cercant noves oportunitats de projectes i
activitats en àmbit internacional.
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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: Roberto Fernández, rector de la Universitat de Lleida*

-

Vicepresident: Àngel Ros, alcalde de Lleida*

-

Secretari: Óscar Martínez Pelegrí (UdL)

-

Interventor: Jordi Sanuy Vallés (Ajuntament)

-

Vocals: Rafael Peris Martín i Ángeles Ribes (Ajuntament) i Josep Maria
Sentís Suñé i Albert Sorribas Tello (UdL)

*

-

Gerent: Josep Clotet Sopeña

-

Assessor relacions institucionals: Jordi Carbonell Sebarroja

-

Assessor: Josep Farrero Jordana

Els estatuts del Consorci del Parc estableixen l’alternança cada dos anys dels

càrrecs de president i vicepresident.
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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
Durant l’exercici 2016 les noves incorporacions han estat les següents:

Nom

Ubicació

IKIHAUS, SL

Edif. INCUBA

SMARTCHEM SOLUTIONS, SL

Edif.23 A

TRANSERVETO, SL

Edif. 23 A

NEODIAGNOSTICA, SL

Edif. H3

ES INTERIOR DESIGNER PROJECT, SL

Edif. INCUBA

OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA, SA

Edif. TIC

MOIRAI BIODESIGN, SL

Edif. H3

ADSALUT ASSOCIACIÓ ANUNCI.INFO DISCAPACITATS I
SALUT

Edif.23 A

PRODES GESTIÓN DE OBRAS, SLP

Edif. TIC

JUST GLOBAL COMMUNICATION&INTERNATIONAL
MARKETING, SL

Domiciliada

JUST GREEN, SL

Domiciliada

FRONTEXBIOMED,SL

Domiciliada

LOGICUS ENGINEERING, SL

Domiciliada
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Durant l’ exercici 2016 les empreses que han ampliat espais són les següents:

Nom

Ubicació

NEOSALUS SOLUTIONS, SL

Edif.
INCUBA

LLEIDA WIFI NETWORKS, SL

Edif H2
(espai
telec)

ORANGE ESPAGNE, SAU

Edif. H1
(espai
telec)

DIETARY MOLECULAR DIAGNOSTICS

Edif. H3

GFT, IT CONSULTING, SL

Edif. H2

4. Projectes del Parc
4.1. Introducció
El Parc va gestionar fins al 31 de desembre de l’any 2016 un total de 41 projectes
propis amb un import global de 44.916.855,91 €. Destaquen entre aquests
projectes les convocatòries del Pla Nacional d’I+D del Ministerio de Ciencia e
Innovación (actual Ministerio de Economía, Industria y Competitividad - Mineco);
el Plan Avanza del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (actual Ministerio
de Energía, Turismo y Agenda Digital– Minetad); els ajuts Feder de la UE; els
ajuts de la Diputació de Lleida; els projectes Catalunya Emprén i del Pla Unificat
d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) de la Generalitat i els Convenis de
col·laboració amb l’APTE.
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També va col·laborar en 13 projectes, que es van signar juntament amb diverses
entitats vinculades al Parc com la UdL, l’IRTA, l’IRB Lleida, Innopan, el Centre
Tecnològic Forestal de Catalunya i diverses empreses privades.
1) UdL: 5 projectes
2) IRB Lleida: 3 projectes
3) IRTA: 2 projectes
4) CTFC: 2 projectes
5) Innopan: 1 projecte
En total, el Parc va gestionar 54 projectes, entre els propis i els que es
desenvolupaven en cooperació amb altres entitats i empreses.
A més de l’execució dels projectes vius aprovats en anys anteriors, l’any 2016
s’han presentat nous projectes en cooperació a diverses convocatòries, s’han
mantingut

els

contactes

per

aprofundir

en

l’estratègia

d’acords

d’internacionalització i s’han fet actuacions per integrar Lleida al projecte Open
Innovation Marketplace de la XPCAT i s’ha iniciat la seva difusió per captar
empreses interessades en adherir-s’hi.

4.2. Projectes desenvolupats
Execució de projectes vius durant l’any 2016:

4.2.1.- 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
cofinançades pel Programa Feder de Catalunya, per al període 2007-2013, Eix
1, Lleida – Economia del coneixement, innovació i desenvolupament empresarial
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(convocatòria 2012). Ordre GRI/21/2012, de 2 de febrer (DOGC 6068 –
16.02.2012)
Codi de referència: GO035443
Resolució inicial d’aprovació: despesa subvencionable inicial: 375.048,74 €.
Total subvenció (Feder i Diputació, 75% de la despesa elegible): 281.286,55 €.
Cofinançament Feder del 50%: 187.524,37 euros. Cofinançament Diputació de
Lleida del 25%: 93.762,18€
Data de finalització del projecte: 31/12/2015.
Justificació: projecte justificat el mes de setembre de l’any 2016.
•

La Despesa total justificada va ser de 345.045,66 €. L’ajut corresponent
al 75% de la despesa elegible va ser 258.784,25 €, dels quals
corresponen 172.522,83 € (50%) a cofinançament Feder i 86.261,42 €
(25%) al cofinançament de la Diputació de Lleida.

•

La Despesa no executada, que corresponent a una central de gasos no
contractada al no ser requerida per cap dels potencials usuaris: 30.003,08
€.

Síntesi de l’estat actual de justificació de la despesa:
•

Despesa verificada i validada per un auditor (novembre de 2016):
211.304,72 €. Ajut corresponent (75% de la despesa elegible): 158.478,54
€, dels quals corresponen a cofinançament Feder 105.652,36 € (50%) i a
cofinançament de la Diputació de Lleida 52.826,18 € (25%).

•

Despesa verificada i sense validar per un auditor: 133.740,94 €. Ajut
corresponent (75% de la despesa): 100.305,70 €.
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D’una banda, està en tràmit el cobrament dels 158.478,54 € ja validats i, d’altra
banda, s’ha notificat a la Direcció General d’Administració Local (DGAL) que no
estem d’acord amb l’informe de l’auditor. Estem pendents de que s’iniciï per part
de la DGAL un expedient de revocació parcial de l’ajut per tal que el Parc Científic
pugui presentar al·legacions per les despeses no validades per l’auditoria.

4.2.2.- CATALUNYA EMPRÈN. Programa Integral de suport a les persones
emprenedores (convocatòria any 2016)
Pel que fa a la convocatòria de l’any 2016 del Programa Catalunya Emprèn de
la Generalitat de Catalunya, tal com també va succeir l’any anterior, el Parc
Científic no s’hi va poder presentar en no reunir els requisits establerts a la
convocatòria (els socis dels projectes en cooperació no podien estar vinculats
entre ells). 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 juntament l’Ajuntament de Lleida i el CEEI Lleida, tot col·laborant
en l’organització i difusió de les sessions de formació a emprenedors que, en
gran part, han tingut lloc al Parc Científic i vinculant al projecte a les empreses
incorporades als viver del Parc durant l’any 2016.

4.2.3.- Pla Unificat d’Obres i Serveis de Catalunya - PUOSC 2007 (anualitat
2012). Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació, Administracions públiques i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya.
El Parc Científic ha executat tres actuacions incloses en el Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya anualitat 2012, que es van iniciar l’any 2015 i s’han
finalitzat durant l’any 2016. Son les següents:
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•

Instal·lacions de seguretat del Parc Científic (SEGURETAT). Número
d’actuació 2012/962.
Pressupost base: 178.388,53 € (IVA inclòs)
Empresa adjudicatària i data d’adjudicació: SIEF-2 SL (18/12/2015)
Import de l’adjudicació: 174.385,29 € (IVA inclòs)
Aportació del Parc: 37.471,20 € (IVA inclòs)
Subvenció PUOSC-PG: 136.914,00 €

•

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

•

Instal·lacions

de

control

energètic

del

Parc

Científic

(CONTROL

ENERGÈTIC). Número d’actuació 2012/1.444.
Pressupost total: 49.163,17 € (IVA inclòs)
Empresa adjudicatària i data d’adjudicació: Intac Control, SL (22/12/2015)
Import de l’adjudicació: 47.098,32 € (IVA inclòs)
Aportació del Parc: 10.120,30 € (IVA inclòs)
Subvenció PUOSC-PG: 36.978,02 €
Totals:
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Pressupost de despesa conjunta de les tres actuacions: 375.153,52 € (IVA
inclòs), 310.044,23 euros més IVA.
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 €.

La data límit per presentar la justificació de les actuacions es el 31 de març de
2017.

4.3. Nous Projectes presentats o en preparació durant l’any 2016
Durant l’any 2016, el Parc ha participat en la preparació de 4 projectes presentats
a diferents convocatòries. El Parc Científic participa en tots ells com a soci o com
a col·laborador:

4.3.1. Comunitat RIS3CAT de tecnologies de la producció agroalimentària
(COTPA). ACC1Ó. Generalitat de Catalunya

Projecte de comunitat RIS3CAT presentat pendent de resolució.

La RIS3CAT (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization) es
l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de
Catalunya.

En la seva implementació, l’estratègia RIS3CAT combina

instruments ja existents amb altres de nova creació com són les Comunitats
RIS3CAT i els Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECTs).
L’equip promotor de la comunitat COTPA està coordinat per la Universitat de
Lleida i la Universitat Politècnica de Catalunya i actuen com a promotors:
•

4 entitats de R+D+i: Agrotecnio, UAB, URV i UdG
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•

5 empreses: Codorniu, Futureco Bioscience, Fruits de Ponent, Indulleida i
Vall Companys

•

2 clústers: L’Associació de Fabricants Exportadors de Maquinaria Agrícola
de Catalunya (Femac) i la Fundació Catalana de Cooperatives Agràries de
Catalunya (FCAC)

El Parc Científic ha donat suport explícit a la creació de la Comunitat i a la
coordinació per part de la Universitat de Lleida i la Universitat Politècnica de
Catalunya del procés de definició del Pla d’Actuacions presentat, col·laborant
també en la definició dels seus objectius i propostes.
Estat: el projecte s’ha presentat a la segona convocatòria el 30 de gener de 2017.
L’import global de la inversió prevista en els diferents subprojectes de la
Comunitat és d’uns 11,5 M€.

La previsió es que la convocatòria es resolgui al darrer quadrimestre del 2017,
uns 6 mesos després des del termini fixat per a la presentació de sol·licituds.
4.3.2 INNO4AGRO. Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial de
Lleida (PECT). Direcció General d’Administració Local. Departament de
Governació, Administracions públiques i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya

Presentat el projecte INNO4AGRO: un ecosistema innovador per a un sector
agroalimentari “intel·ligent”. Està pendent de resolució.
El projecte està liderat per l’Ajuntament de Lleida, i també hi participen com a
socis beneficiaris la Universitat de Lleida, el Parc Científic i la Fira de
Lleida. Entre les diverses accions a desenvolupar, hi ha la habilitació de l’edifici
de Capitania d’Artilleria per a la seva futura utilització com a oficines
tecnològiques (Informàtica) del Parc.
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•

Cost total del projecte (IVA no inclòs): 4.516.388,58 €

•

Ajut Feder sol·licitat (50%): 2.258.194,29 €

El Parc Científic participa com a soci beneficiari i lidera una operació (Operació
3) sota la identificació Detecció d’ofertes i demandes de tecnologia, vigilància
tecnològica, auditories i absorció de tecnologia per part de les empreses i Club
d’impuls de nous conceptes i tendències, actuacions de sensibilització per
despertar vocacions pel sector i activitats de dinamització vinculades al Museu
del Clima. L’import de la operació es de 357.719,87 € (IVA no inclòs)
Detall del cost de l’Operació 3 per partides pressupostàries (IVA no inclòs):
•

Inversió en infraestructura: 17.800,00 € (5%)

•

Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres: 102.000,00
€ (28,5%)

•

Despeses de personal propi dedicat al projecte: 204.799,89 € (57,3%)

•

Despeses indirectes (inclou les despeses generals), 15% de les despeses
personal: 30.719,98 € (8,6%)

•

Altres despeses: 2.400,00 € (0,7%)

Detall de despeses de l’Operació 3 per actuacions (IVA no inclòs):
1. Laboratori de vigilància i divulgació tecnològica: 173.722,58 €
2. Despertar vocacions pel sector: 18.813,63 €
3. Lideratge i col·laboració amb altres ecosistemes – xarxes: 43.196,36 €
4. Club d’empreses i entitats innovadores: 40.019,05 €
5. Directori de capacitats: 62.889,65 €
6. Integració Centre Tecnològic: 19.078,60 €
Detall orientatiu de despeses de l’Operació 3 per anualitats (IVA no inclòs):
•

Any 2017: 35.771,99 € (ajut Feder 50% = 17.886,00 €)

•

Any 2018: 107.315,96 € (ajut Feder 50% = 53.657,98 €)

•

Any 2019: 143.087,95 € (ajut Feder 50% = 71.543,98 €)
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•

Any 2020: 71.543,97 € (ajut Feder 50% = 35.771,98 €)

Ajut Feder total sol·licitat pel Parc Científic de Lleida (50%): 178.859,94 €
La data prevista de resolució de la convocatòria és a finals de març del 2017
4.3.3. Projecte “Innov Med”. Convocatòria de la Unió Europea
Presentat a Call for proposals “Enhancing Innovation and Growth in the Southern
Neighbourhood of the European Union”. Número del projecte: ENI/2016/1510802/7 INNOV MED

Projecte liderat per BUSINESSMED (Union of Mediterranean Confederations of
Entreprises), amb seu a Tunis.

Socis i entitats afiliades als socis participants al projecte:
•

Vuit socis co-sol·licitants (co-applicants): Association of the Mediterranean
Chambers of Commerce (Ascame), Gacic, Afaemme, Injaz al Arab,
Biatcenter, la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya
(XPCAT), College of International Transport and Logistics of the arab
academy for science Technology and maritime transport i la European
Foundation for clúster excellence; i

•

Vint entitats afiliades (affiliated) a alguna de les entitats co-sol·licitants, entre
les quals figuren com a associades a XPCAT els participants en la proposta
de projecte Tecnocampus Mataró, La Salle Tecnova Barcelona i el Parc
Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.

Pel que fa al Parc Científic de Lleida, la gerència de la XPCAT (Carmen Adan)
actua d’interlocutor davant del responsable del projecte.
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La XPCAT i les seves entitats associades es visualitzen en el projecte com un
model d’innovació al nord de l’àrea mediterrània que es pot replicar al sud de
l’àrea mediterrània, difonent els seus casos d’èxit en la creació de llocs de treball
i el desenvolupament de la propietat industrial i intel·lectual.
Els països de l’àrea del sud del Mediterrani implicats en els que s’ha d’actuar són
Tunísia, Algèria, Marroc, Egipte, Jordània i Líban

Es va presentar, per part de Businessmed (líder responsable), una síntesi del
projecte al Call for proposa’ls de la Unió Europea el 17/03/2016 i, posteriorment,
es va presentar la proposta de projecte completa a l’autoritat de gestió de la Unió
Europea el juliol del 2016
Estat: en llista d’espera. La proposta completa del projecte presentada a
l’autoritat de gestió de la Unió Europea va superar l’avaluació prèvia, però no va
entrar a la zona de selecció directa. Per aquest motiu, figura en llista d’espera
pendent de les confirmacions prèvies, atès que podria entrar en la zona d’accés
al finançament si es produís alguna renúncia.
4.3.4. Projecte Més Qualitat “+Q”. Programa de projectes innovadors i
experimentals per a l’any 2017. Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
(SOC). Generalitat de Catalunya
Ordre EMO/315/2015, de 7 d’octubre, bases per a la concessió de subvencions
destinades al Programa projectes innovadors i experimentals per a l’any 2017.
Projecte liderat per l’Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí de
l’Ajuntament de Lleida.
Hi participen l’Ajuntament de Bell-lloc, l’Ajuntament de la Granadella,
l’Ajuntament de Tàrrega, la Paeria de Cervera, El Consell Comarcal de les
Garrigues, el Consell Comarcal de la Segarra, el Fòrum Empresa, La COELL, la
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Federació d’Hostaleria de Lleida, la Federació de Comerç de Lleida, la Femel,
Pimec, l’Associació d’Empresa familiar de Lleida, Global Lleida i el Parc Científic
de Lleida.

El Parc Científic assisteix a les reunions de coordinació, col·labora en el disseny
d’accions formatives (Fòrums Q i laboratoris d’innovació en gestió de la qualitat),
la fixació del calendari, la difusió de les accions a desenvolupar durant l’any 2017
i incentiva a empreses del Parc Científic a participar-hi.
Estat: projecte aprovat el 13 de desembre de 2016. En execució durant l’any
2017.
4.4. Accions d’Internacionalització del Parc Científic
S’han desenvolupat activitats addicionals respecte d’aquests projectes,
especialment orientades a donar suport en aspectes puntuals precisos per
aconseguir el finançament adient en els països d’origen.

4.4.1. Regió de los Ríos i ciutat de Valdivia (Xile)

Conveni marc de col·laboració entre la Corporación Valdivia Ciudad Universitaria
del Conocimiento, el Parc Científic, la Universitat de Lleida i l’Ajuntament de
Lleida per desenvolupar projectes conjunts i serveis de consultoria i
assessorament que s’aniran concretant. Aquest conveni es deriva del Projecte
Construyendo puentes entre investigación y mipymes. Valdivia. Regió de los
Ríos (Xile). Projecte finançat pel Govern Regional. FIC 14 25.
Darrer contacte: servei d’atenció a una delegació de dos consellers regionals de
la Regió de los Ríos que van visitar el Parc Científic de Lleida el 16 de gener de
2017.
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4.4.2. Cerro de Pasco – Pasco (Perú)

Projecte

“Elaboración

del perfil

del Parque

Científico

y Tecnológico

Agroalimentario de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión”, de Cerro de
Pasco – Pasco (Perú).
El mes d’abril del 2016, es va acollir a una delegació de la Universitat Nacional
Daniel Alcides Carrión (UNDAC) de Pasco (Perú) i es va signar un conveni marc
de col·laboració amb la Universitat de Lleida i el Parc Científic el 27 d’abril de
2016.
A petició de la UNDAC, el 9 de Juny de 2016 se’ls va enviar una proposta
d’assessorament per tal que la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la
Universidad de Pasco presenti una sol·licitud de finançament a la convocatòria
de Proyectos de Investigación del año 2016 del Ministerio de Economía del
Govern del Perú (Lima) per al Projecte Elaboración del perfil del Parque
Científico y Tecnológico Agroalimentario de la Universidad Nacional Daniel
Alcides Carrión, de Cerro de Pasco – Pasco (Perú), amb el que es finançarien
les tasques de consultoria i assessorament que es puguin acordar.

4.4.3. Impuls a la Internacionalització coordinat per XPCAT

La XPCAT proposa que tots els parcs membres de la xarxa participin i ajudin a
perfilar i a cofinançar el programa d’impuls a la internacionalització que està
endegant, tot coordinant actuacions de varis parcs de Catalunya interessats en
compartir experiències (Parc del Sincrotró, Parc Científic de Barcelona i
Tecnocampus Mataró) per obtenir ajuts institucionals i presentar un pla
d’actuacions a Acció.
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4.5. Actuacions per a la integració de Lleida al projecte Open Innovation
Market Place (OIMP) de la XPCAT
El 15 de desembre de 2016, el vicepresident del Parc Científic i Tecnològic
Agroalimentari de Lleida i alcalde de Lleida, Àngel Ros, i el president de la IASP
i de la XPCAT, Josep Miquel Piqué, van presentar el projecte Open Innovation
Marketplace (OIMP) de la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya
(XPCAT), en el marc de la jornada anual d’Agrifood AT sobre transformació
digital.
Es preveu desenvolupar un pla d’actuació integrat dins del projecte INNO4AGRO
citat anteriorment, en el qual actuaran com a agents dinamitzadors el Parc
Científic de Lleida, l’Ajuntament de Lleida, la UdL i Global Lleida, en col·laboració
amb la Salle Technova.
La finalitat del projecte és organitzar actuacions que potenciïn l’ecosistema
d’innovació de Lleida mitjançant la connexió de l’oferta i la demanda de
coneixement i tecnologia.
El projecte potenciarà els processos d’innovació a les empreses madures en
relacionar-les amb empreses de coneixements intensius.
En paraules de Josep Miquel Piqué, president de XPCAT, amb el projecte OIMP
“el Parc Científic de Lleida es convertirà en el departament d’innovació del
territori”.
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5. Contractes i convenis
5.1. Contractes al 2016
Contractes d’arrendaments d’espais i serveis prestats
1.- Contracte d’arrendament de local i serveis prestats amb l’empresa IKIHAUS,
SL (16 de març de 2016)
2.- Contracte d’arrendament de local i serveis prestats amb l’empresa
NEOSALUS SOLUTIONS, SL (1 d’abril de 2016)
3.- Contracte d’arrendament de local i serveis prestats amb l’empresa
SMARTCHEM SOLUTIONS, SL (1 de maig de 2016)
4.- Contracte d’arrendament de local i serveis prestats amb l’empresa IMAGINA
INGENIERÍA DEL SOFTWARE, SL (1 de juny de 2016)
5.- Acord amb l’empresa NXT-TELECOM LLEIDA WIFI NETWORKS, SL de
cessió d’espai per instal·lar una antena de telecomunicacions a la terrassa
badalot de l’edifici H2 (6 de juny de 2016)
6.- Contracte d’arrendament de local i serveis prestats amb l’empresa
TRANSERVETO, SL (25 de juliol de 2016)
7.- Contracte d’arrendament d’espai amb l’empresa France Telecom España, SA
per instal·lar antena al badalot de l’ edifici H1 (1 d’abril de 2016)
8.- Contracte d’arrendament de local i serveis prestats amb l’empresa
NEODIAGNOSTICA, SL (20 de juliol de 2016)
9.- Contracte d’arrendament de local i serveis prestats amb l’empresa E3
INTERIOR DESIGNER PROJECT, SL (20 de juliol de 2016)
10.-

Contracte d’arrendament de local i serveis prestats amb l’empresa

DIETARY MOLECULARS DIAGNOSTICS, SL (30 d’agost de 2016 )
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11.- Contracte d’arrendament de local i serveis prestats amb l’empresa OFICINA
DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA, SL (30 de setembre de 2016 )
12.- Contracte d’arrendament de local i serveis prestats amb l’empresa MOIRAI
BIODESIGN, SL (1 d’octubre de 2016)
13.- Contracte d’arrendament de local i serveis prestats amb l’associació –
Anunci. info Discapacitats i Salut (30 de novembre de 2016)
14.- Contracte d’arrendament de local i serveis prestats amb l’empresa PRODES
GESTIÓN DE OBRAS, SL (1 de desembre de 2016)
15.- Contracte d’arrendament de local i serveis prestats amb l’empresa GFT IT
CONSULTING, SL (22 de desembre de 2016)

Contractes de serveis de domiciliacions
1.- Contracte de servei de domiciliació amb l’empresa Just Global
Communication & International Marketing, SL (5 d’ abril de 2016)
2.- Contracte de servei de domiciliació amb l’empresa Just Green, SL (10 de juny
de 2016)
3.- Contracte de servei de domiciliació amb l’empresa Frontexbiomed, SL (15 de
juny de 2016)
4.- Contracte de servei de domiciliació amb l’empresa Logicus Engineering, SL
(21 setembre 2016)

Contractes de pàrquings

1.- Contracte de pàrquing amb Neosalus Solutions, SL. Plaça núm. 4, edifici
Incuba (15 febrer 2016).
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2.- Contracte de pàrquing amb Neosalus Solutions, SL. Plaça núm. 6, edifici
Incuba. (19 octubre 2016).

Licitacions en tramitació:

1.- EXP- 2016/SER-04: Contractació mitjançant procediment obert del servei de neteja
dels edificis del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.

2.- EXP- 2016/SER-05: Contractació mitjançant procediment obert del servei de
manteniment dels edificis H1, H2, H3, CEDICO, TIC-CPD, INCUBA, VIVER 23 A,
ARBORETUM I MAGICAL del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.

3.- EXP- 2016/SER-06: Contractació mitjançant procediment obert del servei
d’assistència tècnica per al desenvolupament de les tasques de direcció integrada de
projecte i serveis generals.

5.2. Convenis 2016

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 2016)

2.- Conveni marc de col·laboració entre el consorci Parc Científic i Tecnològic
Agroalimentari de Lleida, l’Ajuntament de Fraga i l’ Ajuntament de Lleida ( 21 d’
abril de 2016)
3.- Conveni marc de col·laboració entre la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión
(Perú), la Universitat de Lleida i el Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentario
de Lleida. ( 27 d’abril de 2016)
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4.- Conveni marc de col·laboració entre l’Associació Lleida Drone, l’empresa
HEMAV, SL i el Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (12
de maig de 2016)

5.- Conveni de col·laboració entre el Consorci Parc Científic i Tecnològic
Agroalimentari de Lleida, l’Ajuntament de Lleida i el Col·legi de Directors i
Directores de Cinema de Catalunya i el Centre Experimental de la
Cinematografia i les Arts Audiovisuals de Catalunya (30 de maig de 2016)

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 (17 de juny de 2016)
7.- Comunicació de participació de la quarta contractació derivada ( Exp. 16/18) de
l’acord marc d’electricitat ( Exp. 15/05) (28 de juny de 2016)
8.- Annex I al conveni de col·laboració subscrit el dia 1 de juny de 2013 entre la
Universitat de Lleida i el Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida
sobre la Direcció Científico Tècnica de l’Arborètum (7 de setembre de 2016)
9.- Annex II al conveni de col·laboració subscrit el dia 9 d’abril de 2013 entre l’Institut
Universitat de Lleida i el Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida
per regular la cessió d’ús de l’Arborètum (7 de setembre de 2016)
10.- Annex V 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 (8 de setembre de 2016)
11.- Acord de col·laboració entre l’Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí de
l’Ajuntament de Lleida i el Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida
per a l’establiment de la col·laboració i suport al programa innovador i experimental (5
d’ octubre de 2016)
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12.- Annex IV al conveni de col·laboració entre el Consorci Parc Científic i Tecnològic
Agroalimentari de Lleida i el Centre la Salle de Mollerussa signat el dia 11 de desembre
de 2012 que té com a finalitat establir una pròrroga del conveni per al curs lectiu
2016/2017 (23 de novembre de 2016)

6.- Activitats desenvolupades pel Parc Científic
6.1. Activitats
Entre els diversos projectes i activitats desenvolupades al Parc durant el l’any
2016, es poden destacar els següents:

Promoció del Parc Científic de Lleida al Campus Google de Madrid en el marc
de les 8enes Jornades Lleida Drone
(30/01/16)
L’associació LleidaDrone, amb seu al Parc Científic, va celebrar el 30 de gener
les 8 Conferències Professionals i Amateurs al Campus Madrid de Google.
Aquesta edició va tenir novetats respecte a les anteriors, com la presentació del
HarrierDron de l’empresa FuVeX.
El HarrierDrone és una aeronau no tripulada híbrida d’un avió i un helicòpter amb
més d’un rotor. La seva funció és controlar la intrusió per l’espai aeri i ha rebut
una subvenció del Ministeri de Defensa. Aquest híbrid pot enlairar-se i aterrar
verticalment des de qualsevol superfície plana. Ofereix, a més, un estalvi del
50% de costos respecte als avions i als multirotors.
Les conferències van incloure també la presentació de projectes per part de
startups del món dels drons amb espai expositiu i sessió de networking.
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Neosalus presenta Cardionlive, el primer software professional d’Europa que
gestiona els desfibril·ladors en temps real
(17/02/16)
L’empresa Neosalus, ubicada al Parc Científic de Lleida, va presentar
Cardionlive, el primer software professional europeu de protecció cardiovascular
que controla en temps real l’estat dels desfibril·ladors situats al carrer i genera
avisos automàtics davant de qualsevol incidència. Neosalus ha desenvolupat el
programa en col·laboració amb Use It.
Durant l’acte es va anunciar que un dels principals fabricants europeus de
desfibril·ladors es convertirà, probablement, en client, i el nou software controlarà
una xarxa europea d’uns 250.000 aparells.

Empreses del Parc Científic al Mobile World Congress
(22 a 25/02/16)
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Les empreses GFT, Lleida.Net, Eurecat i Agroptima del Parc junt amb les
lleidatanes Plunge i King of App van participar al Mobile World Congress. A més,
Agroptima, va ser seleccionada com a finalista als 4YFN Awards
Les empreses Lleida.Net, GFT i Eurecat, amb seu al Parc Científic de Lleida,
van participar amb estand propi al Mobile World Congress (MWC) de Barcelona:
Agroptima, ubicada al Viver FP Emprèn, va competir com a start-up al 4 Years
From Now (4YFN), la trobada per a start-ups i emprenedors, i va presentar la
seva app de gestió agrícola a la zona d’exposició Innovation Market. L’app
d’Agroptima va ser seleccionada com a finalista als premis 4YFN Awards.
GFT va buscar start-ups tecnològiques al 4YFN per col·laborar en projectes de
transformació digital de la banca. L’empresa, proveïdora de solucions i serveis
TIC en l’àmbit internacional i especialitzada en el sector financer, segueix la seva
estratègia de col·laboració amb emprenedors. L’espai expositor de GFT, de 32
m2, estava ubicat al hall 8 de la Fira de Montjuïc.
Lleida.Net, empresa líder en certificacions digitals, va repetir la seva presència
al MWC des de que el Mobile va arribar a Barcelona i en aquesta edició va
presentar la plataforma on line Connectaclick. La nova plataforma garanteix la
seguretat de les contractacions i notificacions electròniques a les pimes i a les
grans empreses. L’empresa disposava d’un estand de 55 m 2, amb dues plantes,
al pavelló 8.1 de la fira.
Eurecat va presentar un àudio 3D per a mòbils al MWC, que desenvolupa una
nova tecnologia de so binaural. L’àudio es va poder provar per primera vegada
durant el Mobile World Congress i utilitzava el mateix sistema que les imatges en
3D: a cada orella se li tramet un so perquè el cervell generi la sensació
tridimensional. L’estand d’Eurecat estava al hall Congress Square.
Altres dues empreses Lleidatanes: Plunge Interactive orientada al negoci de
app per smartphones i King of App que desenvolupa programari per a la
creació d’aplicacions i plataformes web i App.

Promoció dels emprenedors i empreses del Parc a Mobile World Congress
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(22-25/02/16)

El Parc, en col·laboració amb la xarxa de Parcs Científics de Catalunya (XPCAT) i
la Fira de Barcelona, va aconseguir que les empreses i emprenedors del Parc
poguessin accedir gratuïtament a entrades/passis per al Mobile World Congress
de Barcelona.
Cal considerar que el cost d’aquestes entrades és molt alt (de 749 € el passi més
barat a 3.999 €), per la qual cosa aquesta col·laboració va implicar un important
estalvi per a les empreses i no va tenir cap cost per al Parc. El fet d’accedir al MWC
significa la possibilitat de conèixer nous productes, fer contactes i promoure,
paral·lelament, els projectes emprenedors de cada empresa.
En total es van assolir 17 entrades en aquesta acció.
Les empreses que van gaudir d’aquests passis van ser Saltó Intelligent Technology,
Acustics Ambient, ECS Tecnologia, Eguren R&D Solutions, Ilermedia, Globaldron i
Akis International.

Uns 25 infants i joves participen en el casal “Gimcana Robòtica” al Parc Científic
(21 a 24/03/16)
Uns 25 infants i joves, d’entre 6 i 16 anys, van participar per Setmana Santa en
el casal Gimcana Robòtica, que organitza Engijoc amb la col·laboració del Parc
Científic. L’activitat consisteix en la construcció i programació de robots capaços
de superar les proves d’una gimcana. Rafael Peris, alcalde accidental de Lleida,
va visitar els nois i les noies del casal.
Els alumnes s’organitzaven en dos grups en funció de l’edat. Els d’entre 6 i 9
anys treballaven amb Lego Wedo, i els de 9 a 16 anys, amb EV3. Els dos primers
dies van fer proves per dominar coneixements robòtics bàsics i els darrers dies
ja participaven en la gimcana.
L’activitat es va celebrar a l’edifici CeDiCo del Parc Científic.
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Axeb Biotech, ubicada al Parc Científic, lidera el projecte “PetLife” finançat per la
UE
(29/03/16)
AXEB Biotech, empresa ubicada al Parc Científic de Lleida, va liderar el projecte
Introducció d’un grup de derivats de L-cisteïna com additius nutricionals en
pinsos de mascotes per a reduir l’obesitat i allargar la vida animal (PetLife), que
finançava la Unió Europea dins del programa marc d’investigació i innovació
Horitzó 2020. El projecte estava dotat aproximadament amb 3.000 milions
d’euros.
AXEB Biotech va ser la primera empresa europea i mundial que validava i
introduïa en el mercat derivats de L-cisteïna com additius nutricionals per a
mascotes. La finalitat era solucionar el problema de proporcionar aquest
aminoàcid sense causar desequilibris nutricionals i augment de pes.
L’experiència d’Axeb en els derivats de L-cisteïna va ser clau per liderar el
projecte europeu.
L’empresa opera en diferents països d’Europa, Amèrica Llatina, l’Orient Mitjà, el
Sud-oest asiàtic i l’Àfrica.
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Jornada sobre “Què podria fer PIMEC per tu i la teva empresa” al Parc Científic
(06/04/2016)
PIMEC va celebrar una jornada a l’Auditori Joan Oró del Parc Científic. La
patronal va exposar els avantatges que ofereix als empresaris, com ara els
cursos de formació, l’accés a mercats exteriors i el foment de la innovació, entre
d’altres. Aquesta jornada fou la primera d’un cicle que s’impartia per tot
Catalunya.
El president de PIMEC Lleida, Jaume Saltó, va conduir l’acte. Antoni Cañete,
secretari general de PIMEC, va criticar per insuficients les reformes fiscals per a
les petites i mitjanes empreses.

Nova sessió de Hack&Beers al Parc Científic promoguda per SEMIC
(07/04/2016)
Una nova edició de Hack&Beers es va celebrar a la Cafeteria del Parc Científic i
Tecnològic de Lleida. Anteriorment ja s’havia celebrat aquest esdeveniment a la
mateixa seu.
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Participació del Parc Científic de Lleida en la creació del Consell Assessor de la
XPCAT
(19/04/16)
La junta directiva de la Xarxa de Parcs Científics de Catalunya (XPCAT) va
constituir un consell assessor format per experts independents procedents del
món de la innovació i dels parcs científics. La funció del consell és analitzar,
avaluar i aconsellar sobre propostes estratègiques de la Xarxa i oferir suport als
parcs científics catalans.
El nou consell està format per personalitats com Màrius Rubiralta, premi Narcís
Monturiol al mèrit científic i director del Campus d’Alimentació de Torribera;
Yolanda Pérez, directora de BStarup a Banc de Sabadell; Joan Rosàs, director
d’Institucions Financeres Internacionals de CaixaBank; Francesc Martos,
conseller delegat de Media Microcomputer, SL; Pere Condom, director de
Catalunya Emprèn; Paco Solé Parellada, catedràtic d’Organització d’Empreses
de la UPC; Ramon Palacio, professor de la UPF, i Joan Bellavista, professor de
la UB.
El Parc Científic i Tecnològic de Lleida forma part de la junta directiva de la
XPCAT. El vicepresident del parc lleidatà, Àngel Ros, és també el vicepresident
de la Xarxa i el gerent, Josep Clotet, n’és el tresorer.
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Sessió al Parc Científic amb alumnes del màster de ciberseguretat NEXT
International
(21/04/2016)
Un grup d’alumnes del Màster de Ciberseguretat de Next International Business
School de Madrid van visitar el Parc Científic acompanyats per Josep M. Miret,
professor de la Universitat de Lleida. El gerent del Parc, Josep Clotet, els va
explicar la funció del Parc i les característiques de les principals empreses que
hi estan ubicades.
Entre altres visites i accions, els estudiants es van interessar per conèixer la
tasca que desenvolupa el CAEM, especialment en l’atribució d’autoria i en els
sistemes de seguretat de les obres d’art. La majoria d’alumnes procedien de la
República Dominicana, Xile, l’Argentina i Itàlia, entre altres països.
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Acord de col·laboració entre el Parc Científic, l’Ajuntament de Fraga i
l’Ajuntament de Lleida
(21/4/16)
L’alcalde de Fraga, Miguel Luis Lapeña; el president del Parc Científic de Lleida,
Roberto Fernández, i l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, es van reunir al Palau de la
Paeria per signar un conveni de col·laboració amb la finalitat de desenvolupar
projectes conjunts que promoguin l’emprenedoria en el territori. Després de la
signatura, Roberto Fernández va destacar que “el Parc té una dimensió global
que ultrapassa el que és estrictament el territori”. L’alcalde de Fraga va agrair la
col·laboració del Parc Científic i el va valorar com “un model de tecnologia i talent
que ajudarà els joves de Fraga en els seus nous projectes”. L’alcalde Àngel Ros
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es va referir a la importància de “compartir el talent i el coneixement” i les eines
del Parc.
El Parc està assessorant a la regidoria de Promoció Econòmica de Fraga en la
creació d’un viver d’empreses.

Celebració de la tradició de Sant Jordi al Parc Científic
(22/04/16)
Com en anys anteriors, el Parc Científic de Lleida va celebrar divendres la Diada
de Sant Jordi. La Fundació Ilersis (abans Taller Shalom) va instal·lar una parada
davant de l’edifici CeDiCo, des de les 11.00 fins a les 14.00 hores.
Els productes a la venda eren roses solidàries i pans de Sant Jordi. Els
compradors van poder escollir entre roses fetes de ganxet, de paper i de dolços,
a més de fermalls, imants i melmelades solidàries de Bo de Shalom.
El Parc va avançar la celebració a divendres perquè Sant Jordi queia en dissabte.
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Quatre noves beques de Google per als laboratoris TIC del Parc Científic
(26/4/16)
El programa Google Summer of Code 2016 va becar els projectes que
desenvolupen estudiants de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de
Lleida als laboratoris TIC del Parc Científic. Lleida ha aconseguit 13 beques
d’estiu de Google des del 2013, quan es va posar en marxa el Liquid Galaxy Lab,
al que s’ha afegit el Lleida Drone Lab.
Els nous becaris van ser Xavi Cobos, amb el projecte Drone Logistic Platform;
Marc González, amb Panoramic Interactive Live Tracker; Ismael Arroyo, amb
Cloud Point Visualization for Liquid Galaxy, i Ivan Josa, amb BYOP-Android
Controller. Tots quatre van desenvolupar els projectes durant l’estiu i van rebre
una

beca

de

Google

de

5.000

€.

Andreu Ibáñez, coordinador dels laboratoris TIC i mentor del programa de
beques d’estiu de Google, i 15 mentors més de 7 països diferents van avaluar
150 projectes. El Google Summer of Code va rebre 5.000 propostes de tot el
món i en va seleccionar 1.206

•

Projecte: Drone Logistics Platform
Alumne: Xavi Cobos, EPS-UDL
Mentor: Julio Bondia-URV
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Descripció: el projecte DLP té com a objectiu millorar el projecte FAED,
creat el 2013 i desenvolupat el 2015, així com variar algunes funcionalitats
per adequar-lo a una gestió multidron i multipunt.
•

Projecte: Panoramic Interactive Live Tracker
Alumne: Marc Gonzalez, PhD candidate, EPS-UDL
Mentor: Andreu Ibàñez
Descripció: el projecte PILT té com a objectiu desenvolupar diferents
casos d’ús per a la plataforma Liquid Galaxy per visualitzar esdeveniments
en temps real o diferit.

•

Projecte: Cloud Point Visualization for Liquid Galaxy
Alumne: Ismael Arroyo, PhD candidate, EPS-UDL
Mentor: Andreu Ibàñez
Descripció: El projecte desenvoluparà una interfície d’usuari de gestió de
múltiples fitxers i fonts i un visualitzador dels núvols de punts que generen
sistemes com ara Project Tango, Lidar o altres fonts adquirides via drons
o altres mitjans.

•

Projecte: IBRI, Interactive Beacon Rescue Interface
Alumne: Moisés Lodeiro, ULL
Mentor: Cándido Caballero
Descripció: El projecte IBRI s’ha atorgat, en aquest cas, a l’alumne de la
Universitat de La Laguna, Tenerife i es desenvoluparà per poder-se
enllaçar amb el projecte PILT de Marc González. Un dels casos d’ús serà
desenvolupar la visualització del sistema capaç de localitzar persones
desaparegudes mitjançant l’ús de marcadors BLE i drons que sobrevolen
zones acotades per a la cerca.

•

Projecte: BYOP - Android Controller
Alumne: Ivan Josa, EPS-UDL
Mentor: Andreu Ibàñez
Descripció: El projecte BYOP permetrà la preparació d’una selecció de
POIS per visitar un Liquid Galaxy i poder fer una presentació adequada.
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Serà apte per a visites escolars i museus, amb continguts diferents i
funcionarà amb una interfície desenvolupada sota Android i Raspberry PI.

Jornada de divulgació al Parc Científic organitzada per l’empresa GAINN, del
Parc Científic
(27/04/16)
Sessió informativa a l’Auditori sobre com obtenir el segell PIME Innovadora,
organitzada per l’empresa GAINN amb la col·laboració del Parc Científic,
GLOBALleida i Pimec.
El segell PIME Innovadora és una distinció que atorga la Direcció General
d’Innovació i Competitivitat del Ministeri d’Economia i Competitivitat a aquelles
microempreses o petites i mitjanes empreses, que reuneixin algunes de les
característiques següents:
a) Que hagi rebut finançament públic en els tres darrers anys, provinents de
convocatòries públiques en el marc de VI Plan Nacional de Investigación
Científica, o Ajuts per a la realització de projectes de R+D+i del Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
b) Que demostri el seu caràcter innovador mitjançant la seva pròpia activitat.
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c) Que hagi demostrat la seva capacitat d’innovació, mitjançant alguna de les
següents certificacions oficials: Joven Empresa Innovadora (JEI) (segons
l’Especificació AENOR EA0043), Pequeña o microempresa innovadora (segons
l’Especificació AENOR EA0047), Certificació conforme a la norma UNE 166.002
«Sistemas de gestión de la I+D+i»

Signatura del conveni amb la regió peruana de Pasco perquè el Parc Científic
l’assessori per promoure-hi una infraestructura similar
(27/4/16)
El Parc Científic assessorarà la regió del Pasco del Perú perquè les autoritats i
la Universitat Nacional Daniel Alcides Carrión (UNDAC) posin en marxa una
infraestructura similar a la de Lleida. A més, la Universitat de Lleida col·laborarà
amb la universitat peruana en els programes de màsters i de doctorats i és
possible que hi comparteixi graus en el futur.
La col·laboració s’emmarca en el conveni signat el 27 d’abril pel rector de la
UNDAC, Felipe Yali; el vicepresident del Parc Científic de Lleida, Àngel Ros, i el
rector de la Universitat de Lleida (UdL), Roberto Fernández.
La delegació de la UNDAC, que va visitar Lleida durant una setmana, estava
formada pel rector; el vicerector d’Investigacions, Rommel López Alvarado; el
director de l’Escola de Postgrau, Orlando Campos, i el degà de la Facultat de
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Ciències Agropecuàries, Andrés León. A més del Parc Científic, van visitar el
Fruitcentre, l’IRB Lleida, la Facultat de Dret i Economia, l’ETSEA i la Facultat
d’Infermeria i Fisioteràpia.
L’acord assolit amb la UNDAC és fruit de les activitats d’internacionalització
desenvolupades pel Parc Científic en els darrers dos anys. Concretament, un
tècnic assessor de la UNDAC es va formar durant 3 mesos al Parc de Lleida. El
Consell d’Administració del Parc Científic va aprovar el 2014 obrir la via de la
internacionalització com a activitat imprescindible per assolir més recursos i
incrementar i diversificar les línies de negoci.

El Parc Científic, seu del lliurament dels Premis Mensa al Coneixement
(30/4/16)
L’Associació LleidaMensa, amb la col·laboració del Parc Científic de Lleida, va
lliurar el 30 d’abril els I Premis MensaLleida al Coneixement, a l’Auditori Joan
Oró. Van participar en l’acte la presidenta de Mensa España, Elena Sanz; el
vicerector d’Activitats Culturals de la Universitat de Lleida, Joan Biscarri, i el
gerent del Parc Científic, Josep Clotet.
Els guanyadors van ser els següents:
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•

Premi al Coneixement en l’àmbit científic i tècnic a Paul Christou i el
projecte Vitamaize

•

Premi al Coneixement en l’àmbit humanístic i artístic a Ximo Company i el
Centre d’Art d’Època Moderna (CAEM).

•

Premi al Coneixement emprenedor a Sisco Sapena i Lleida.net

Participació del Parc amb GlobaLleida en el desenvolupament del programa de
càpsules informatives dins la campanya “EmForma”
(04/05/2016)
En aquesta acció es van desenvolupar un seguit de sessions i d’actuacions
divulgatives per millorar una empresa o projecte emprenedor o per generar-ne
una de nova. Van ser tallers gratuïts que acompanyaven i ajudaven a
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desenvolupar una iniciativa emprenedora. Es van celebrar els dies 26 d’abril, 28
d’abril i 4 de maig al Centre d’Iniciatives Empresarials del Parc Científic.

El Parc Científic de Lleida, l’únic lloc del sud d’Europa que celebra l’International
Drone Day
(07/05/2016)
“Lleida és la única ciutat del sud d’Europa que celebra l’International Drone Day”,
va dir Jordi Puigneró, secretari per a la Governança de les Tecnologies de la
Informació i la Comunicació en la inauguració de la jornada organitzada per
Lleida Drone i el RC Drone Catalunya, amb la col·laboració del Parc Científic al
Magical Media.
L’edició del 2016 va incrementar la participació en un 40 % respecte a la del
2015. Professionals de la indústria dels drons i afeccionats van omplir el Magical
per conèixer les novetats del sector, demostrar les seves habilitats en els vols i
debatre les noves possibilitats i oportunitats que ofereixen les naus. Puigneró va
destacar la importància de l’aplicació dels drons en el món agrari i va assegurar
que, malgrat l’origen militar dels aparells, “acabaran tenint un ús civil fonamental,
com ha passat amb Internet i el GPS”. Per aquest motiu, la Generalitat de
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Catalunya va constituir el clúster Catalonia Smart Drones amb la participació de
Lleida Drone.
El vicepresident del Parc i alcalde de Lleida, Àngel Ros, va manifestar que Lleida
ja és un punt de referència per al sector dels drons i que “el Parc Científic, pel
seu caràcter agroalimentari, hi havia de tenir un paper protagonista”. El gerent
del Parc, Josep Clotet, es va referir a l’inici de la relació amb els drons recordant
que primer només eren 10 afeccionats que es trobaven a les instal·lacions del
Parc. “Ara es comença a generar un clúster d’empreses dins del Parc que
demostren una realitat potent i que són econòmicament rendibles”, va dir.
Després de la intervenció del president de Lleida Drone, Andreu Ibáñez, Oriol
Oró, director de Fira de Lleida, va anunciar que l’associació lleidatana celebrarà
les novenes conferències en la propera Fira de Sant Miquel i que, a més,
s’instal·larà en el recinte una plantació d’arbres per fer-hi una demostració de
vols. Rafel Peris, tinent d’alcalde de l’Ajuntament, també va coincidir a dir que
l’afecció ha esdevingut una activitat professional “d’alt valor afegit.
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Signatura del conveni de col·laboració amb HEMAV
(07/05/2016)
L’empresa

High

Endurance

Multipurpose

Aerial

Vehicles

(HEMAV)

desenvoluparà al Parc Científic de Lleida un projecte per combatre les plagues
de llagostes a l’Àfrica i l’Àsia a través de les dades recollides per drons. HEMAV
ha rebut l’encàrrec de la FAO per dissenyar l’aplicació específica i comptarà amb
la col·laboració de Lleida Drone i del Parc. Aquest és un dels primers fruits del
conveni signat entre el Parc, l’associació Lleida Drone i HEMAV.
Àlex Gomar, codirector general de l’empresa, va destacar el caràcter agrari i
humanitari del projecte, “perquè, després d’una plaga de llagostes, les tribus
passen gana durant anys”. HEMAV és també autora de l’app Ranger Drone, amb
tecnologia low cost, que vigila els parcs naturals africans per evitar la caça furtiva
d’animals.
Amb la signatura del conveni es consolida al Parc Científic un clúster del sector
dels drons. Àngel Ros, vicepresident del Parc, el va definir com “un sector
emergent que té una aplicació molt clara en el món agrari i rural i que ha trobat
en el Parc Científic grans professionals per treballar-hi”. El gerent del Parc, Josep
Clotet, va fer un repàs dels projectes ja desenvolupats al Parc pels experts en
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drons, indicant que “la Generalitat ha reconegut el clúster del Parc Científic de
Lleida com el més potent de Catalunya”.
El president de Lleida Drone, Andreu Ibáñez, i el vicerector de Política Científica
i Tecnològica de la Universitat de Lleida, Albert Sorribas, es van referir a la
importància de la formació i la interacció entre sectors per afrontar el repte de
crear noves aplicacions que resolguin problemes i millorin serveis.
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El Parc Científic organitza un cicle de concerts al mes de maig
(10/05/16)
El Parc Científic i Tecnològic de Lleida va organitzar dos concerts durant el mes
de maig d’accés lliure i gratuït. El primer es va celebrar al Magical Media el 5 de
maig i el segon, al vestíbul dels edificis H del Parc.
En el segon concert, l’Orquestra Simfònica L’Intèrpret, sota la direcció d’Alfons
Pérez, va interpretar obres de Mussorgski, Bizet, Schubert, Sibelius i un popurri
de Pirates del Carib, de Badelt.

El Parc Científic, seu de la XV Jornada Tècnica de Postcollita de l’IRTA
(19/05/2016)
Més de 150 professionals van participar en la XV Jornada Tècnica de Postcollita
celebrada a l’Auditori Joan Oró i organitzada per l’Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentària (IRTA). Els ponents van tractar temes vitals per a la
competitivitat del sector, com ara els nous protocols d’exportació, les incidències
durant el procés d’exportació i la situació actual de les atmosferes modificades,
entre d’altres.
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Durant el matí de la jornada, van intervenir: Josep Usall, cap del programa de
Postcollita de l’IRTA; Jordi Cambray, del programa de Postcollita de l’IRTA; Pau
Oromí, representant de 2 Agro Valoracions i Peritatges; Elena Costa, del
programa de Postcollita de l’IRTA; Matthijs Montsma, de Wageningen UR,
Postharvest Technology Group, d’Holanda, i Josep M. Monfort, director general
de l’IRTA. També es va organitzar una taula rodona amb representants del sector
sobre la importància de la postcollita en funció dels models comercials.
A la tarda, la jornada va continuar al Fruitcentre, ubicat al Parc, amb ponències
comercials a càrrec de representants d’empreses i un show cooking
protagonitzat pel xef Xixo Castaño, del restaurant Malena, que compta amb una
estrella Michelin.

Els laboratoris TIC del Parc Científic presents en el Congrés Mundial de
Desenvolupadors de Google
(20/05/2016)
El laboratoris TIC del Parc Científic de Lleida (Liquid Galaxy Lab i Lleida Drone
Lab) van participar en el Congrés Mundial de Desenvolupadors de Google, que
es va desenvolupar els dies 18, 19 i 20 de maig a la seu de la companyia situada
al Silicon Valley (Califòrnia).
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La delegació del Parc Científic estava formada per Andreu Ibáñez, coordinador
dels laboratoris TIC i fundador del Google Developer Group Lleida, i Marc
González, doctorand de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida
i becari del programa Google Summer of Code. La conferència inaugural del
congrés es va retransmetre en directe a la sala de Graus de l’EPS.

Presentació i participació del Parc Científic en les jornades ACCID sota la
presidència d’Oriol Amat
(27/05/2016)
El Col·legi d’Economistes de Catalunya va promoure la jornada ACCID, que tenia
l’objectiu de debatre els temes de més actualitat en relació amb la normativa i les
millors pràctiques en Comptabilitat i Control en el marc de la Direcció
d’Empreses. També va incloure la Trobada Anual de l’Agrupació de Professors
de Comptabilitat. La jornada es va convertir en un punt de trobada de
professionals i acadèmics del món de la comptabilitat i del control de les
organitzacions per millorar la transparència i la qualitat de la informació financera.
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Reunió tècnica de la Xarxa Innpulso al Parc Científic
(07/06/2016)
El Parc Científic de Lleida es va convertir en la seu de la Xarxa Innpulso de
Ciutats de Ciència i Innovació, que hi va celebrar una reunió tècnica. Lleida és
una de les 53 ciutats integrades en aquesta xarxa. Montse Mínguez, tinent
d’alcalde de l’Ajuntament i membre del Consell d’Administració del Parc, va
donar la benvinguda als assistents a la trobada.
L’objectiu d’Innpulso és promoure un model productiu més sostenible socialment
i econòmicament, mitjançant l’intercanvi de coneixements i projectes entre els
ajuntaments. En aquesta reunió, els participants d’Innpulso van debatre sobre
els processos de compra pública innovadora amb els representants del Ministeri
d’Economia i Competitivitat.
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Participació del Parc a la primera trobada d’empresaris i emprenedors “La Gran
Aventura”
(11/06/2016)
La Societat de Foment del Pallars Jussà (Jussactiu) va organitzar la primera
trobada d’empresaris i emprenedors La Gran Aventura a fi d’analitzar les
potencialitats del Pallars Jussà i plantejar el repte que suposa convertir aquestes
potencialitats en oportunitats de progrés social i econòmic. La trobada es va
celebrar a l’Epicentre de Tremp i el Parc Científic hi va estar representat pel
responsable de l’Oficina de Gestió, Xavier Ticó. La jornada va comptar amb la
presència d’uns setanta empresaris i emprenedors.
El promotor i coordinador de la sessió ve ser Antonio Asensio, exdirector
d'Executive Education a l’IESE i membre del Consell Assessor de Jussactiu. En
la seva presentació Asensio va emfatitzar el valor de disposar d’unes bones
comunicacions, tot incidint en la necessitat de disposar d’un bon servei de
ferrocarril amb uns horaris coherents, i va advocar per una actitud dinàmica per
part dels agents econòmics del territori. “Cal sortir i anar a vendre la nostra
oferta”, va dir.
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L’historiador Xavier Tarraubella, director de l'Arxiu de la Ciutat de Barcelona i
president de l'associació Pirineus.watt, va apostar per posar en valor els
elements relacionats amb els equipaments hidroelèctrics
L’empresari vitivinícola Raul Bobet va defensar els factor bàsics per a l’avenç
econòmic i turístic com l’autoestima i la complicitat de la gent del territori, la
competitivitat i l’emprenedoria, i l’aplicació de noves tecnologies com l’ús de
drons, molt efectiu per a la lluita contra les plagues agrícoles.

Participació a l’assemblea general de l’Asociación de Parques Tecnológicos de
España (APTE) a Almeria
(15/06/2016)
El Parc Tecnològic d’Almeria (PITA) va ser la seu de l’assemblea general dels
socis de l’Asociación de Parques Tecnológicos de España (APTE), on es van
aprovar els comptes del 2015, la Memòria d’Activitats i l’esmena estatutària per
adaptar-se a la normativa legislativa com a entitat de utilitat pública.
A la presentació de la memòria d’activitats 2015, es va fer èmfasi sobre el fet que
l’associació compta amb un total de 7.736 empreses, amb un creixement del
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19,9% respecte al 2014, que apleguen 158.950 treballadors, amb un increment
del 4,8%), i una facturació de 24.427MM €, amb un increment d’un 9,4%.
També es va informar de diversos convenis realitzats, entre ells el signat amb la
CRUE i AMETIC, i de diverses reunions mantingudes amb la directora general
d’Innovació del MINECO, Maria Luisa Castaño, en relació als expedients
econòmics dels parcs espanyols, especialment pel que fa al retorn dels préstecs
Acteparc. Així mateix, es va procedir a la renovació del comitè executiu i de les
comissions delegades.

Tallers d’estiu de robòtica per a infants i joves al Parc
(11/07/2016)
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La participació femenina als tallers Robotitzem els jocs de sempre, que a finals
de juny era del 25%, va arribar al 30% durant la tercera setmana de l’activitat. El
percentatge del 2016 va augmentar molt respecte a les edicions anteriors, que
era aproximadament del 15%. Engijoc va organitzar aquest campus tecnològic,
amb la col·laboració del Parc Científic, i es va desenvolupar a les instal·lacions
del Parc.

Urbanització del Parc: nou d’accés de vehicles al Parc pel costat de Capitania
(20/07/2016)

El Parc Científic va finalitzar la construcció de la nova porta d’accés de vehicles
al Parc Científic. El nou pas està situat al costat de l’antic edifici de Capitania i
l’utilitzen els cotxes que entren al Parc. L’Ajuntament ha asfaltat el vial exterior i
col·locat la senyalització.
La sortida del Parc es fa per l’única porta que hi havia fins ara. Aquesta porta es
va ampliar i es va dedicar només a la sortida de vehicles i a l’entrada de vianants.
En conjunt es va millorat la seguretat vial del Parc.
A banda dels accessos, el Parc va millorar també el control i l’eficiència
energètica dels edificis i la instal·lació i millora de càmeres de seguretat. El Pla
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya va subvencionar les obres.
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Ampliació de la cafeteria i restaurant QR Cafè
(12/08/16)
El QR Cafè, el restaurant del Parc, va fer obres d’ampliació durant l’estiu.
Concretament, va destinar part de la terrassa coberta a menjador, la qual cosa
va suposar un augment del 30% de la superfície disponible. El tinent d’alcalde
Rafel Peris i el gerent del Parc Científic, Josep Clotet, van visitar les obres el 12
d’agost.
El QR Cafè també va efectuar modificacions estètiques del local i noves
propostes gastronòmiques a partir de setembre.

Acord de col·laboració entre l’Associació Lleida Drone i Fira de Lleida
(13/09/16)
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L’Associació Lleida Drone, ubicada al Parc Científic, i Fira de Lleida van signar
un conveni de col·laboració per promoure el sector dels drons en el certamen
agrari de Sant Miquel. Àngel Ros, president de Fira de Lleida i alcalde, i Andreu
Ibáñez i Jordi Lordan, president i secretari, respectivament, de Lleida Drone, van
formalitzar l’acord al Palau de la Paeria.
En base a aquest conveni, l’edició d’enguany de la Fira Agrària de Sant Miquel
va acollir les 9 Conferències Professionals i Amateurs de Lleida Drone i, a més,
va cedir un espai per a l’anomenada Lleida Drone Arena.
L’Associació Lleida Drone forma part del Grup Impulsor de Serveis i Solucions
Smart amb Drons de Catalunya, constituït per la Generalitat.

Jornada sobre agricultura sostenible organitzada al Parc per Fruit Logistica i
l’IRTA
(14/09/16)
La fira berlinesa Fruit Logistica, referent internacional de l’hortofructicultura, i
l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA) van celebrar al Parc
Científic la jornada “Agricultura sostenible: exigències del consumidor i
oportunitats de negoci”. Ignasi Iglesias, de l’IRTA, va donar la benvinguda als
assistents i després intervingué Oliver Huesmann, de Fruit Consulting.
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Sílvia de Juanes, directora de Comunicació a Espanya de Fruit Logistica, va
moderar una taula rodona amb la participació de José Vicente, d’ANECOOP;
Mónica Sabater, de Bioconservación; María D. Jiménez, d’Hidrosoph; Valter
Ceppi, de Kioppert; Isidre Puigdemasa, de Reisopack, i el mateix Huesmann.
La jornada va examinar els principals reptes en matèria de sostenibilitat a què fa
front la indústria hortofructícola. Els ponents van plantejar les exigències que fan
els consumidors actuals a la gran distribució de cara a garantir la sostenibilitat
dels productes des de la sembra fins al lineal.

Muntatge de l’espai Lleida Drone Arena a la Fira Agrícola de Sant Miquel de
Lleida
(28/9/16)

Els 29 de setembre es va realitzar el muntatge de la xarxa de protecció de l’espai
Lleida Drone a la Fira Agrícola de Sant Miquel de Lleida. En aquest espai es va
instal·lar una plantació simulada per fer-hi demostracions de serveis d’agricultura
de precisió mitjançant els drons. Possiblement sigui la instal·lació de vol controlat
de Drones en espai públic més gran que s’hagi fet, amb 5.000 m 3 de volum.

Visita del secretari de Telecomunicacions, Jordi Puigneró al Drone Arena i al
Parc Científic
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(30/9/16)

El secretari general de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital,
Jordi Puigneró, va inaugurar l’espai Lleida Drone Arena a la Fira de Sant Miquel
de Lleida. El van acompanyar l’alcalde de Lleida, Àngel Ros; el director de la fira,
Oriol Oró, i el gerent del Parc Científic, Josep Clotet.
Puigneró i Ros van remarcar el salt qualitatiu fet pel sector dels drons, que ha
aplicat la tècnica a l’agricultura. “Hem de destacar l’excel·lent desenvolupament
d’aquest sector, que, des de la seva ubicació al Parc de Gardeny, presta serveis
a la indústria agroalimentària”, va afirmar l’alcalde.
Segons Puigneró, “els drons són els tractors del futur”. El secretari va dir també
que el Govern de la Generalitat “té la voluntat de constituir un lobby a escala
espanyola i europea per flexibilitzar l’actual normativa sobre els vols dels drons”.
Durant l’acte, Puigneró, Ros i la resta d’acompanyants van presenciar una
demostració de l’aplicació d’aquests aparells en l’agricultura de precisió.
Posteriorment, Puigneró va visitar les instal·lacions del Parc Científic i les
empreses Indra, IFR/Microsoft, Semic, Lleida.Net i GFT.
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Celebrada al Parc Científic la Jornada de Transformació Digital de SEMIC
(10/10/2016)

L’empresa SEMIC, ubicada al Parc Científic, va celebrar un cicle de xerrades
sobre transformació digital. Hi van assistir una vintena de gerents, directors i
responsables de les àrees de comerç i màrqueting de pimes lleidatanes. La
jornada va tractar sobre l’anàlisi de dades, el comerç electrònic i el cloud.
Álvaro Perera, soci fundador de SEMIC i director de l’àrea Business Software,
va explicar el concepte de transformació digital. Nacho Moreno, especialista en
projectes de Business Intelligence, va presentar una demostració de l’eina
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QlikSense. La xerrada sobre comerç electrònic va anar a càrrec d’Álvaro Perera
Martín. Finalment, Josep Bardallo, responsable de l’àrea de Cloud i Seguretat,
va parlar de la ciberdelinqüència i de les solucions que proposa la companyia per
evitar-la.

Primera edició del Curs Internacional de Reg al Parc Científic
(17/10/2016)

La primera edició del Curs Internacional de Reg, que organitzaven l’Institut de
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i la University of California Davis,
es va realitzar al Parc Científic. El curs va reunir un grup de científics de
rellevància internacional, que van tractar els elements necessaris pel maneig
d’un sistema de reg amb la finalitat de maximitzar l’ús eficient de l’aigua. A més,
van proporcionar una guia de principis per afrontar els factors ambientals
variables.
Prendre decisions estratègiques sobre el reg s’ha convertit en una prioritat
internacional davant els problemes d’escassetat d’aigua al món. El curs estava
dissenyat per parlar en profunditat dels cultius dels fruiters, tot i que la majoria
de principis també es poden aplicar en cultius anuals.
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Donació de sang al Parc Científic i Tecnològic de Lleida
(10/11/16)
El Banc de Sang i Teixits de Lleida va organitzar una nova campanya de donació
de sang al Parc Científic. Les extraccions es van realitzar al vestíbul de l’edifici
H3 des de les 10 fins a les 15 hores. Des de l’any 2011, els treballadors i les
treballadores del Parc fan donacions solidàries dos vegades a l’any, al maig i al
novembre.
La mitjana de participació és de 30 persones.

Conferència del Dr. Mark Jeffery sobre el TTIP organitzada per al UE
(16/11/16)

Més de trenta persones van assistir a la conferència El TTIP: cap a un nou model
d’acords comercials, que va pronunciar el Dr. Mark Jeffery al Parc Científic i
Tecnològic de Lleida. L’activitat estava organitzada per la Comissió Europea,
Europe Direct Lleida i l’Ajuntament de Lleida amb la col·laboració del Parc
Científic.
El Dr. Jeffery va parlar dels objectius d’aquest acord comercial que negocien la
Unió Europea (UE) i els Estats Units (EUA). Concretament, va assenyalar les
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facilitats d’obrir el mercat dels EUA a les empreses de la UE, contribuir a reduir
els tràmits burocràtics que han de complir les empreses per exportar als EUA i
definir normes perquè sigui més fàcil exportar, importar i invertir.

Seixanta persones participen a la segona jornada de reflexió ètica de la
Federació ALLEM
(18/11/16)
Seixanta persones van participar a la II Jornada de Reflexió Ètica de la Federació
ALLEM, que es va celebrar al Parc Científic i Tecnològic de Lleida. Antoni
Mateus, president de la Federació ALLEM, va donar la benvinguda als assistents.
L’edició d’enguany va tractar de La tutela, la curatela i l’assistent a la llum de la
Convenció Internacional de Drets Humans de les Persones amb Discapacitat.
Elena Ventosa, fiscal de l’Audiència Provincial de Lleida, va presentar el marc
legal del tema que donava nom a la jornada. Albert Rodríguez, advocat i adjunt
a la gerència de SOM-fundació catalana tutelar Aspanias, va parlar del marc
assistencial i Josep Ramos va fer una intervenció sobre la metodologia de treball.
També es van celebrar quatre tallers, les propostes dels quals es van debatre en
una sessió plenària.
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Més de 30 estudiants assisteixen a la presentació de les ofertes del Liquid Galaxy
Lab 2017
(30/11/16)
El Liquid Galaxy Lab del Parc Científic va presentar les ofertes de pràctiques,
treballs de fi de carrera, màsters i graus per al 2017 en dos actes celebrats al
mateix laboratori i a l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de
Lleida. La proposta del Liquid Galaxy Lab va interessar a més de trenta alumnes
de l’EPS, que van assistir a les presentacions.
El projectes dels estudiants hauran de basar-se en tecnologies Google i es
desenvoluparan en els laboratoris Galaxy Lab i LleidaDrone Lab amb la
col·laboració d’End Point Corporation, de Nova York, Hemav i Google, entre
altres. Les propostes dels estudiants es presentaran a les beques Google
Summer of Code.
Des de que es va posar en marxa el Liquid Galaxy Lab l’any 2013, Lleida ha
aconseguit tretze beques d’estiu de Google.
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Moirai Biodesign, empresa ubicada al Parc, investiga una tira reactiva per
diagnosticar la leucèmia
(12/12/16)
L’empresa Moirai Biodesing, instal·lada a l’octubre al Parc Científic, dissenya una
tira reactiva que canvia de color amb la sang si hi detecta un biomarcador de la
leucèmia mieloide aguda. El prototip evitarà la punció lumbar i permetrà fer un
diagnòstic més ràpid i de baix cost. Els investigadors preveuen comercialitzar-ho
a finals de l’any 2019.
La tecnologia utilitzada podrà detectar en el futur altres tipus de càncer sense la
realització de biòpsies, segons l’empresa. A més, estudia el seu ús en la
personalització de les teràpies, la qual cosa disminuiria els efectes secundaris.
El prototip és de fàcil maneig i pot utilitzar-se en hospitals de campanya i en
països en vies de desenvolupament. Cinc doctors en Biomedicina van crear
Moirai Biodesing el passat mes d’abril.
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Lleida s’integra al projecte Open Innovation Marketplace de la XPCAT
(15/12/16)
Lleida s’integra al projecte Open Innovation Marketplace (OIMP) de la Xarxa de
Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya (XPCAT) i, en col·laboració amb La
Salle Technova, desenvoluparà el seu propi pla, segons van informar el
vicepresident del Parc Científic i alcalde, Àngel Ros, i el president de la IASP i
de la XPCAT, Josep Miquel Piqué. Tots dos van presentar l’OIMP al Parc
Científic en el marc de la jornada d’Agrifood AT sobre transformació digital.
La finalitat del projecte és organitzar actuacions que potenciïn l’ecosistema
d’innovació de Lleida mitjançant la connexió de l’oferta i la demanda de
coneixement i tecnologia. “El projecte potenciarà els processos d’innovació a les
empreses madures en relacionar-les amb petites empreses de coneixements
intensius”, va dir Àngel Ros. Els agents dinamitzadors seran el Parc Científic,
l’Ajuntament de Lleida i GlobaLleida.
En una primera fase, s’identificaran els problemes, les oportunitats i les
aspiracions de les empreses del territori, a les quals es vol proporcionar idees i
solucions. Per aquest motiu, es crearà un call local i internacional amb la voluntat
d’atreure emprenedors i científics que aportin solucions innovadores.
Un cop seleccionades les propostes rebudes, es posarà en marxa la segona
fase. S’obrirà un procés d’assessorament i mentoring per validar els productes i
les propostes i realitzar sessions de networking amb l’ecosistema de Lleida
(institucions, entitats i empreses).
Els autors dels projectes seleccionats tindran la possibilitat de fer prototips i testar
les seves solucions en l’entorn lleidatà amb la col·laboració de les empreses.
D’aquí sortiran les possibles oportunitats de negoci entre els qui fan les ofertes i
els qui demanden. Amb el projecte OIMP, “el Parc Científic de Lleida es
converteix en el departament d’innovació del territori”, ha afirmat Josep Miquel
Piqué.
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Participació del Parc en l’associació Amics de Gaspar de Portolà
(Octubre 16)
L’Associació Amics Gaspar de Portolà, que presideix l’alcalde de Lleida i
vicepresident del Parc Científic, va acordar impulsar accions per enfortir les
relacions empresarials entre Lleida i Catalunya amb Califòrnia. En la trobada es
van debatre diferents línies de treball en els àmbits cultural i històric amb
iniciatives vinculades al món educatiu. També es van plantejar propostes
centrades especialment en l’àmbit econòmic, donada la important relació en els
àmbits agroalimentari i tecnològic d’empreses de Lleida i Catalunya amb
Califòrnia. En aquest sentit, Ros va destacar que “ja ara hi ha tot un conjunt
d’empreses vinculades al Parc Científic i al sector del vi, que tenen fortes
relacions amb Califòrnia, vincles que des de l’associació contribuirem a
impulsar”.
L’associació també va acordar demanar a la Generalitat de Catalunya que declari
el 2017 Any Gaspar de Portolà, coincidint amb el tricentenari del seu naixement.
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Participació del Parc Científic en la Taula de Promoció de la Ciutat de Lleida
(03/11/16)
Impulsada per l’Ajuntament de Lleida, es va constituir la Taula de Promoció de
la Ciutat per dotar Lleida d’un mecanisme de debat i totalment participatiu per
afrontar els reptes que té en l’horitzó de l’any 2020. Oberta a totes les entitats i
institucions que s’hi vulguin implicar, s’estructura inicialment en 5 línies de debat
que ocupen els àmbits del desenvolupament turístic i comercial de la ciutat; el
creixement industrial i agroalimentari; les infraestructures; la generació
d’indústria cultural, d’esdeveniments i de lleure; i també la consolidació
empresarial del Parc Científic com a pol de generació de coneixement i
tecnologia.
El tinent d’alcalde i regidor de Promoció de la Ciutat, el Comerç, el Turisme i
l’Ocupació i l’Emprenedoria, Rafael Peris, va presidir la sessió de constitució de
la Taula de Promoció de la Ciutat i va posar de relleu que “la generació
d’ocupació és, per tant, l’eix troncal d’aquesta nova eina de participació. Es tracta
d’augmentar l’ocupabilitat de tota la ciutadania actuant en tots els vectors
possibles: des de la promoció de l’esperit emprenedor, passant per aproximar
l’oferta i la demanda de treball, i també desenvolupant mesures públiques que
afectin el sistema de formació professional en un context de formació,
acompanyament i assessorament sociolaboral”.
Memòria 2016 – Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida
Parc de Gardeny –– Edifici CeDiCo 1a planta –
Tef. 973 272922 Fax 973 267161 25171 LLEIDA
www.pcital.es

70

Peris es va referir a les accions per al foment de l’ocupació des de l’àmbit
municipal i, concretament, des de l’Institut Municipal d’Ocupació que, a través
del Servei d’Intermediació Laboral, ha atès 3.114 persones i 326 empresa i ha
aconseguit inserir laboralment 1.064 persones.
Des de la Taula de Promoció de la Ciutat s’han habilitat, a més, dues vies de
comunicació: una pàgina de Facebook totalment oberta on tothom pot fer-hi les
seves aportacions i una pàgina web que informarà i actualitzarà continguts.

El Parc Científic consolidat com a centre d’innovació, recerca i desenvolupament
amb la incorporació de noves empreses
(22/12/16)
El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida es va consolidar l’any 2016
com a centre d’innovació i recerca amb la incorporació d’empreses, spin-off i
emprenedors que desenvolupen projectes científics d’alt valor afegit. El president
del Parc i rector de la Universitat de Lleida (UdL), Roberto Fernández, i el
vicepresident i alcalde de Lleida, Àngel Ros, van destacat la importància d’aquest
clúster durant la celebració de la tradicional torronada al Parc Científic.
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Casals de Nadal de Robòtica i Drons al Parc Científic per a nens i joves de 6 a
16 anys
(27/12/16)

Catorze nens i joves es van inscriure al primer torn del Casal de Nadal de
Robòtica i Drons, que organitzava Engijoc amb la col·laboració del Parc Científic.
Els participants, d’entre 6 i 16 anys, van construir una fàbrica de regals amb
LEGO WeDo i LEGO Mindstorms i van dissenyar drons per imprimir-los en 3D
amb LEGO Mindstorms EV3.
El segon torn d’aquest casal es va iniciar 2 de gener. L’activitat es va realitzar a
l’edifici CeDiCo del Parc Científic. El Parc dóna suport a iniciatives d’aquest tipus
per promoure les vocacions tecnològiques entre els infants.
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6. 2. Visites
Alumnes de Secundària
Un total de 311 alumnes de centres educatius de Secundària van visitar el Parc
durant el 2016. Els nois i les noies pertanyien al Col·legi Espicopal (Lleida), l’IES
Joan Solà (Torrefarrera), el Col·legi Mirasán (Lleida), l’INS Guissona, l’INS Josep
Lladonosa (Lleida), l’INS Ermengol IV (Bellcaire d’Urgell), l’INS Julio Alonso
(Móra d’Ebre) i el centre Ilerna (Lleida).
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6.3 Altres visites
Un grup d’alumnes del màster en Enginyeria Informàtica de l’EPS visita el Parc
Científic
(01/04/2016)
Un grup d’alumnes del màster en Enginyeria Informàtica de l’Escola Politècnica
Superior de la Universitat de Lleida va visitar el Parc Científic per assistir a la
ponència Analitzant el mercat de preus i aplicacions TIC. Cas Mercolleida,
presentada per Francesc Ollé, director de Mercolleida.
Els alumnes van conèixer també els laboratoris TIC del Parc (Liquid Galaxy Lab
i Lleida Drone Lab), amb els quals col·labora l’EPS. El coordinador d’aquests
laboratoris, Andreu Ibáñez, va conduir la visita i els va facilitar informació sobre
la tecnologia que utilitzen.

Visita de la Cambra de Comerç i Indústria de Zamora per conèixer el model del
Parc Científic de Lleida
(21/04/16)
Una delegació de la Cambra de Comerç i Indústria de Zamora va visitar el Parc
Científic de Lleida per conèixer el seu procés de constitució i els seus objectius.
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La delegació estava formada pel president de la Cambra de Zamora, Manuel
Vidal; el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García Rodríguez, i
altres membres del Departament Tècnic. Els van acompanyar el president de la
Cambra de Comerç de Lleida, Joan Simó, i el secretari, Ramon París.
Zamora compta amb una regió agroalimentària semblant a la de Lleida i, amb
l’arribada de l’AVE, es planteja posar en marxa un parc científic similar al lleidatà.

Visita al Parc Científic de Lleida de Jordi Portabella, director científic de la
Fundació Bancària ‘la Caixa’
(02/06/2016)
En el marc de les obres de construcció del Museu del Clima, Jordi Portabella,
director científic de la Fundació ‘la Caixa’, va visitar el Parc Científic i les seves
instal·lacions.
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Govern d’Estat de Sao Paulo (Brasil)
(07/07/16)
El professor Francesco Bianchi de l’Estat de San Paulo (Brasil) va visitar el Parc.

Una representació de la Universitat d’Atacama (Xile)
(08/07/16)
Una representació de la Universitat d’Atacama (Xile) va visitar el Parc. La
delegació estava formada per Celso Arias, rector; Hugo Salinas, vicerector
d’Investigació i Postgrau; Rafael Figueroa, director del Gabinet. Van estar
acompanyats per la vicerectora de Relacions Internacionals de la UdL, Astrid
Ballesta, i del vicerector de Política Científica, Albert Sorribas.

Visita al Parc Científic d’un grup internacional de investigadors en Matemàtiques
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(08/09/2016)

Un grup internacional d’investigadors i professors de matemàtiques va visitar el
Parc Científic i Tecnològic de Lleida. Aquests professionals, procedents
d’Espanya i altres països europeus, Colòmbia i el Brasil, es van interessar pel
Liquid Galaxy Lab. A més, van visitar diverses empreses del Parc i es van
entrevistar amb els seus directors i tècnics.
Els visitants participaven en un congrés científic celebrat aquells dies a la
Universitat de Lleida.

Visita al Parc de participants en el projecte europeu sobre l’educació superior a
Bòsnia-Hercegovina
(19/10/2016)
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El grup de participants en el projecte europeu Bosnia-Herzegovina (BiH)
Qualifications Framework for Higher Education van visitat els espais de recerca,
el Fruitcentre i el Magical Media del Parc Científic i Tecnològic de Lleida. Els
visitants es van interessar especialment per les relacions internacionals amb
altres parcs catalans, les activitats de recerca i innovació agroalimentàries i la
formació dual que es desenvolupa a les empreses del Parc.
L’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida va coordinar
aquesta trobada internacional a Lleida en el marc del programa Tempus de la
Unió Europea, que impulsa la docència i la recerca de les universitats de BòsniaHercegovina. El projecte compta amb la participació de la Universitat de
Paderborn (Alemanya) i altres partners de la UE, com la Universitat de Limerick
(Irlanda), la Universitat de Northampton (UK), la Universitat de Split (Croàcia) i la
mateixa Universitat de Lleida.

Una delegació de la prefectura Yi de Chuxiong de la Xina visita el Parc Científic
(21/10/2016)

Una delegació xinesa de la prefectura autònoma Yi de Chuxiong va visitar el Parc
Científic. La delegació estava formada per Xiaoming Zhao, secretari general de
l’ajuntament de la prefectura; Yong Gan, sotsdirector de l’Oficina de Finances;
Wenshu Wang, sotsdirector de l’Oficina de Desenvolupament i Reformes;
Zhiquan Li, sotsdirector de l’Oficina de Comerç; Huimin Li, cap de secció de
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l’Oficina de Comerç, i Juzhou Yang, alcalde de Lufeng, que és un dels comtats
de la prefectura. També els acompanyaven els empresaris Weiyi Li i Feng Zhang.
El gerent del Parc Científic va donar la benvinguda a la delegació, que, tot seguit,
va visitar el Liquid Galaxy Lab. Els visitants es van interessar per la indústria
agroalimentària i per l’aplicació de la tecnologia a l’agricultura.
Yi de Chuxiong és una prefectura autònoma de la República Popular de la Xina
i està formada administrativament per una ciutat i nou comtats. Prop de 2,7
milions de persones viuen en aquesta prefectura, que té una superfície de 29.256
km2.

6.3. Accions de divulgació
El Parc Científic i les seves unitats d’activitat, Magical Mèdia i Jardí BotànicArborètum de Lleida s’han promocionat en diverses accions divulgatives:

Comunicació interna
El Parc Científic va trametre l’any 2016 un total de 62 comunicats interns a les
empreses, treballadors i proveïdors que voluntàriament van facilitar les adreces
dels seus correus digitals per rebre informació. La base de dades conté unes 300
adreces.
El contingut dels comunicats va ser divers. Hi havia informacions sobre jornades
i cursos d’assessorament, ofertes per a la gent del Parc, notícies del propi Parc
com, per exemple, les obres del nou accés de vehicles, i de caire socials com
poden ser la celebració de concerts al Parc o l’organització de casals infantils.
D’altra banda, els comunicats interns es complementen amb la col·locació de
cartells informatius.

Presència a les xarxes socials
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El Parc va penjar durant el 2016 un total de 82 notícies en català i castellà a la
seva web i 94 a Facebook i a Twitter.
Al llargs dels darrers dotze mesos, el Parc va publicar una notícia mensual com
a mínim a les news de l’Associació de Parcs Tecnològics d’Espanya (APTE) i a
l’e-butlletí de la Xarxa de Parcs Científics de Catalunya (XPCAT).
Revista “Fires i Festes”
La revista Fires i Festes publica cada sis mesos 20.000 exemplars. És un
important element de divulgació, ja que es distribueix en fires, centres públics i
empreses, entre d’altres. En el número de tardor del 2016, el Parc Científic va
insertar 4 pàgines centrals amb informació sobre els serveis que presta, els
diferents campus que el formen i les empreses que hi estan ubicades.
Addicionalment, i sense cost per al Parc, es va aconseguir la impressió de 5.000
punts de llibre de l’Arborètum.

Presencia al monogràfic d’APTE sobre parcs científics
L’Associació de Parcs Tecnològics d’Espanya (APTE) va publicar un monogràfic
digital amb informació dels parcs de l’Estat. El recull, editat en castellà i anglès,
és extens i tracta dels continguts i activitats de cada parc. Atès que el Parc de
Lleida va ser el primer en trametre la documentació requerida, sempre estarà
present en el primer lloc d’aquesta publicació.
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Es pot consultar a http://www.apte.org/es/destacados-5.htm?platform=hootsuite

L’INFO, el butlletí informatiu del Parc

El Parc va publicar al 2016 tres números de l’INFO, el butlletí informatiu
quadrimestral. L’INFO s’edita en català i castellà, en suport de paper i en format
digital.
La tirada en paper de l’INFO és de 320 exemplars.
L’INFO digital en català es tramet a 877 adreces i l’INFO en castellà, a 192.
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Reedició dels tríptics del Parc i de l’Arborètum
Durant el 2016 es van reeditar i actualitzar els tríptics informatius del Parc
Científic i de l’Arborètum.
El tríptic de Parc es va editar en català, castellà i anglès.

Generació de notícies i tramesa als mitjans de comunicació
L’any 2016, el Parc va generar 32 notícies pròpies i va convocar 12 rodes de
premsa. A part de les notícies sorgides del propi Parc, els mitjans de comunicació
també plantegen demandes informatives concretes.
Des del punt de vista informatiu, el darrer any es va produir un salt qualitatiu
important: la presència en els mitjans locals i autonòmics de notícies vinculades
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amb la recerca que diferents empreses realitzen al Parc Científic. El punt de
partida d’aquestes notícies, que busquen i elaboren els propis periodistes, són
sovint les notes informatives que facilita el Parc sobre les últimes novetats
examinades en les reunions del Consell d’Administració.

7. Magical Media
7. 1. Accions desenvolupades
Cursos i formació
Formació de l’alumnat de la Universitat de Lleida (UdL)
El curs 2016/17 s’han doblat el nombre d’assignatures del Grau de
Comunicació Audiovisual de la Universitat de Lleida impartides al Magical. En
total s’imparteixen 6 assignatures, fet que suposa que uns 400 alumnes es
formaran al centre audiovisual:
1er QUADRIMESTRE
1. Dilluns de les 16.00 a les 20.00 hores: Anàlisi de producció de so i locució
2. Dimarts de les 16.00 a les 20.00 hores: Realització i postproducció
audiovisual II
3. Dijous de les 18.00 a les 20,30 hores: Formats informatius per a la
televisió.
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2on QUADRIMESTRE
1. Dilluns de les 16.00 a les 19.00 hores: Teoria i pràctica de la producció de
so i locució
2. Dimarts de les 16.00 a les 19.00 hores: Realització audiovisual
3. Dimecres de les 15.00 a les 18.30 hores: Introducció a les TIC.
Comunicació audiovisual

Formació de La Salle de Mollerussa
El centre continua apostant pel Magical per impartir la part de pràctiques de la
Formació Professional de Telecomunicacions. En un total de set sessions de
quatre hores, es formen uns 40 alumnes. Les classes van començar a finals de
novembre i finalitzaran el mes d’abril del 2017.
Els alumnes també col·laboren com a pràctiques en les diverses activitats del
Magical.

Altres alumnes en pràctiques
Durant els mesos d’estiu de 2016, el Magical va acollir alumnes per realitzar les
pràctiques obligatòries tant de grau universitari com de Formació Professional.
Els alumnes provenien de la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira Virgili,
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l’Institut de la Caparrella i el Centre Ilerna, Aquests grups d’alumnes van treballar
en el projecte d’un nou vídeo empresarial per al Magical. El projecte està en fase
de revisió per part del serveis tècnics.
El Magical assumeix quatre alumnes en pràctiques del Centre Ilerna i de l’Institut
de Formació Professional de la Caparrella.
La notable demanda dels centres universitaris i educatius perquè els alumnes
puguin utilitzar tot l’equipament i hi facin les pràctiques ha requerit l’establiment
de torns de treball.
Visites de tècnics i professionals
Una desena de representants de productores de continguts audiovisuals han
visitat el centre audiovisual durant el 2016. Els productors estaven preparant
diversos treballs tant cinematogràfics com per televisió i van mostrar un alt nivell
de satisfacció per les instal·lacions del Magical. Tres de les visites es van traduir
en l’elaboració de calendaris concrets per a futures produccions, alguna de les
quals podria començar a rodar-se a partir del mes de febrer 2017.

Visita de Som Cinema
Una vintena de professionals, entre actors, directors i productors, de Som
Cinema van visitar el Magical. La direcció del centre va mantenir primer una
reunió de treball amb ells per explicar-los els avantatges que ofereix el Magical.
El director del Centre experimental de la Cinematografia i les Arts Audiovisuals
de Catalunya, Santi Lapeira, també va estar present en aquesta sessió de treball.

Visites de centres educatius
Un total de 143 alumnes de Secundària van fer visites guiades al Magical Media.
L’alumnat pertanyia a l’INS Josep Lladonosa (Lleida), l’Institut Julio Antonio
(Móra d’Ebre), l’IES Almata (Balaguer), el Col·legi Episcopal (Lleida) i el centre
Ilerna (Lleida).

Sons de primavera al Magical Media
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(05/05/16)

El Magical Media va acollir un dels dos concerts organitzats pel Parc Científic
coincidint amb la Festa Major de Lleida. Sons de primavera al Magical es va
celebrar al plató 1 del centre audiovisual. Hi van participar dues formacions de
músics del Gili (JOG, dirigida per Iolanda Dolcet, i Error #404#, amb Ignasi
González com a director) i Ensemble UdL, l’orquestra de la Universitat de Lleida
que dirigeix Robert Faltus.
Els músics van interpretar obres d’Enric Morera, Michael Jackson, Scott Joplin i
Paul MacCartney, entre d’altres.
El segon concert d’aquest cicle es va celebrar a l’edifici H3 del Parc el 12 de
maig.
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Celebració de l’International Drone Day al Magical
(07/05/16)
El Magical Media va acollir la celebració de l’International Drone Day 2016. El
Parc Científic de Lleida va ser el capdavanter al sud d’Europa en celebrar
aquesta jornada amb la participació del secretari per a la Governança de les
Tecnologies de la Informació i la Comunicació de la Generalitat de Catalunya,
Jordi Puigneró.
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Taller juvenil de drons celebrat al Magical Media
(18 a 22/07/16)

Un total de 25 nois i noies, d’entre 13 i 17 anys, van participar en el taller juvenil
de drons, que es va celebrar el mes de juliol al centre audiovisual Magical Media.
Aquesta activitat fou organitzada per la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de
Lleida amb la col·laboració del Parc Científic. L’associació Lleida Drone va
ensenyar els joves alumnes a muntar els drons i a fer-los volar.

Conveni per ubicar la seu del Centre Experimental de la Cinematografia i les Arts
Audiovisuals de Catalunya i el Col·legi de Directors de Cinema de Catalunya al
Magical Media
(30/05/2016)
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El Centre Experimental de la Cinematografia i les Arts Audiovisuals de Catalunya
tindrà la seu a Lleida, al Magical Media del Parc Científic. Així es va acordar en
el conveni signat el 30 de maig entre el Parc Científic, l’Ajuntament de Lleida, la
Universitat de Lleida i el Col·legi de Directors de Cinema de Catalunya.
Durant l’acte, Santi Lapeira, director de l’Escola de Directors de Cinema de
Catalunya i coordinador del Pla Audiovisual de Catalunya, va explicar que les
magnífiques instal·lacions del centre audiovisual, la capacitat formativa de la
Universitat i la voluntat del Col·legi de descentralitzar els centres de producció
han estat clau per prendre la decisió.
Lapeira va anunciar també la posada en marxa d’un programa de màsters amb
la UdL i un programa de beques en el marc de la responsabilitat social
corporativa, que aplicarà en el funcionament del Magical. També es va
comprometre a presentar la candidatura de Lleida per ser la seu del Festival de
Cinema Científic Europeu.
L’activisme cultural de la ciutat, amb la Mostra de Cinema Llatinoamericà,
l’Animac i Som Cinema; les instal·lacions i les capacitats tècniques de l’espai
Magical; l’aportació de talent de la UdL i l’FP, i el professorat i l’alumnat de l’Aula
Municipal de Teatre van generat les condicions idònies per arribar a l’acord,
segons Àngel Ros, vicepresident del Parc i alcalde de Lleida.
Àngel Ros, va manifestar que el centre experimental serà “una peça bàsica per
al foment de la indústria cultural a la nostra ciutat i una important contribució des
de Lleida a la cultura catalana”.
El vicerector de Política Científica i Tecnològica de la UdL, Albert Sorribas, va
destacar, per la seva part, que “l’acord ha de permetre potenciar tots els aspectes
dels estudis de Periodisme i Comunicació Audiovisuals que s’imparteixen a la
UdL i generar oportunitats de futur per als estudiants que els segueixen”.

Memòria 2016 – Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida
Parc de Gardeny –– Edifici CeDiCo 1a planta –
Tef. 973 272922 Fax 973 267161 25171 LLEIDA
www.pcital.es

90

Pla “Lleida, terra de cinema”
L’ajuntament de Lleida i el Centre Experimental de la Cinematografia i les Arts
Audiovisuals de Catalunya, amb seu al Magical, van posar en marxa el Pla
Lleida, terra de cinema. Aquest pla té l’objectiu de projectar la ciutat de Lleida
com a seu de projectes cinematogràfics i audiovisuals. L’acord preveu la redacció
d’un Pla Estratègic de Desenvolupament a cinc anys del sector de la producció i
la formació al centre Magical Media per generar programes de formació i
producció.
La direcció del Magical va elaborar, en col·laboració amb Turisme de
l’Ajuntament de Lleida, un dossier de platós cinematogràfics de la ciutat per
donar a conèixer les possibilitats pot oferir Lleida al sector. Aquest document es
va trametre a les principals productores del país i vàries es van interessar per
visitar centre.
El Magical va col·laborar durant el 2016 en diverses produccions de joves
directors tant de Lleida com de Barcelona. Un exemple és el llargmetratge Los
Vivos, d’Alba Bosc, o el curtmetratge Mai, de l’autora lleidatana Marta González,
que està previst presentar en diversos festivals internacionals. També va
treballar a nivell de postproducció en el capítol zero de la sèrie Impacto, que
interessa a una gran productora a nivell estatal.
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Així mateix, el centre va acollir diversos treballs de postproducció de color a la
sala Mistika, la majoria dels quals van ser videoclips, curtmetratges i capítols
zero de produccions futures.
El Magical preveu organitzar un altra ronda de localitzacions per a produccions
cinematogràfiques.
Premi Visual ART
El projecte d’Alba Sotorra amb Amazonas rebrà el Premi Visual Art, valorat en
10.000 euros, dels quals la meitat seran bescanviats per serveis de
postproducció al Magical Media.
El centre ha acollit diversos treballs de postproducció de color a la sala Mistika,
la majoria vídeo clips, curtmetratges i capítols zero de produccions futures.

Quatre centres educatius participen en la celebració del Dia Mundial de la
Televisió al Magical Media
(20/11/16)
Quatre centres educatius van participar al Magical Media en la celebració del Dia
Mundial de la Televisió. Els alumnes de Comunicació i Periodisme Audiovisual
de la Universitat de Lleida (UdL) i del grau Imatge i So de l’institut Caparrella van
gravar el programa especial Televisió 3.0, l’alumnat de l’Escola d’Art Leandre
Cristòfol va fer els decorats i els alumnes de l’IES Torre Vicens es van encarregar
del maquillatge.
El magazín va debatre el futur del mitjà televisiu amb l’entrevista de Mariví
Chacón a Miquel Calzada i una taula rodona, moderada per Mònica Mombiela,
amb Lluís Caelles, Sergi Vicente, Eva Varas i Laura Bernis. Paral·lelament, nou
televisions de la demarcació lleidatana van organitzar diferents activitats
commemoratives.
Feia dos mesos que els alumnes de la UdL i de l’institut Caparrella preparaven
aquesta celebració sota la coordinació de la direcció del centre audiovisual.
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L’escola Joan Maragall enregistra un DVD amb poemes de Martí Pol al Magical
(13/12/16)

L’alumnat de l’escola Joan Maragall de Lleida va enregistrar un DVD literari amb
poemes de Miquel Martí Pol a les instal·lacions del centre audiovisual Magical
Media. L’activitat va comptar amb la participació tècnica d’un grup d’alumnes del
Grau de Comunicació i Periodisme Audiovisual de la Universitat de Lleida (UdL).
Prèviament els nenes i nenes van treballar la lectura dels poemes i la comprensió
dels valors de la pau amb un altre grup d’alumnes d’Educació, Psicologia i Treball
Social de la UdL.
Els nens i nenes van fer també tallers de creació audiovisual sobre temes
relacionats amb la pau i la no violència, com ara un book de fotografies digital, la
gravació d’un vídeo amb la tècnica Stop Motion i un debat en un plató de televisió
sobre la resolució de situacions conflictives. Estudiants voluntaris de
l’assignatura Producció de so i locució de la UdL van realitzar el disseny del DVD.
L’activitat s’emmarcava dins el programa d’Escoles Magnet de la Fundació
Jaume Bofill, que vincula l’escola Joan Maragall a altres institucions que hi
aporten la transferència de coneixement necessària per desenvolupar-lo.
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El Centre Experimental de la Cinematografia rodarà un film per a TV al Magical
Media
(21/12/16)

El Centre Experimental de la Cinematografia i les Arts Audiovisuals de Catalunya
(CECAAC), amb seu al Magical Media, rodarà el film per a televisió La sergent
Anna Grim al centre audiovisual de Lleida. Grimm és un personatge literari creat
per l’escriptora lleidatana Montse Sanjuan. Santi Lapeira, director del recentment
constituït CECAAC, preveu iniciar els treballs a principis del 2017.
La directora del projecte televisiu serà probablement Judith Colell, que ja ha
dirigit diverses pel·lícules i telefilms. Colell va presidir l’any 2015 el jurat de la
Mostra de Cinema Llatinoamericà, i el de Som Cinema el passat mes d’octubre.
Montse Sanjuan va publicar el llibre La sergent Anna Grimm a Pagès Edicions.
L’Intèrpret celebra el seu vintè aniversari al Magical Media
(28/12/16)
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Els amants de la música van omplir de gom a gom el plató 1 del Magical Media,
on l’escola L’Intèrpret va oferir un concert per celebrar el vintè aniversari. Més de
cent alumnes i exalumnes van interpretar peces de Beethoven, Mahler i nadales
formant part de l’orquestra simfònica, dirigida per Alfons Pérez, i la Big Band de
l’escola, sota la batuta de Jaume Olivé.
Com ja és habitual els darrers anys, l’Orquestra Simfònica L’Intèrpret actuarà de
nou al Parc Científic durant la Festa Major de Lleida. El Parc col·labora amb
l’escola de música per fer possible aquesta iniciativa cultural.

8. Jardí Botànic-Arborètum de Lleida
Un total de 5.013 persones van visitar l’any 2016 el Jardí Botànic-Arborètum de
Lleida. D’aquestes, 1.461 eren alumnes de 65 centres educatius que van escollir
l’Arborètum per a les seves activitats extraescolars.
A més, a 31 de desembre de 2016 l’equipament comptava amb 58 amics i
amigues de l’Arborètum i 37 padrins i padrines dels seus arbres.
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8. 1. Activitats
Una espècie de pugó nova a la Península Ibèrica descoberta a l’Arborètum-Jardí
Botànic de Lleida
(24/02/16)
L’equip d’investigació d’Entomologia de la Universitat de Lleida (UdL) va
descobrir al Jardí Botànic-Arborètum de Lleida una espècie de pugó nova a la
Península Ibérica. És el pugó Siphonatrophia cupressi Swain, 1918, d’origen
americà, que va ser capturat i identificat per Belén Lumbierres i Xavier Pons, que
van publicar la troballa a la revista Redia-Journal of Zoology.
La nova espècie s’ha trobat en xiprers de Califòrnia. El seu enemic natural (fauna
útil) és un parasitoide comú a l’àrea mediterrània, que envaeix el pugó i l’acaba
matant. Per tant, es preveu que el parasitoide realitzi un control biològic natural
de les poblacions d’aquest pugó. La troballa evidencia que els jardins botànics
serveixen també per detectar plagues invasores i promoure accions per evitarne l’expansió.

El Jardí Botànic-Arborètum de Lleida ofereix al públic diverses activitats de
primavera
(17/03/16)

El Jardí Botànic-Arborètum de Lleida Dr. Pius Font i Quer va oferir al públic
diverses activitats de primavera. La primera va ser el 16 d’abril i consistia en una
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visita guiada per conèixer una selecció de plantes citades a El Quixot, ja que
enguany se celebra el IV centenari de la mort del seu autor, Miguel de Cervantes.
La programació va incloure una exposició sobre les plantes dels secans de
Ponent i un taller sobre els llegums, que coincidia amb la proclamació del 2016
com a Any Internacional dels Llegums per les Nacions Unides, entre altres
activitats. Hi havia actes gratuïts, com, per exemple, les jornades de portes
obertes del 24 d’abril i de l’11 de maig, i altres de pagament.

Posada en marxa del Facebook del Jardí Botànic-Arborètum de Lleida
(Abril 2016)
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Col·laboració amb l’IEI per a l’exposició “Plantes dels secans de Ponent”
(11/05/16)
El Jardí Botànic-Arborètum de Lleida, del Parc Científic, i l’Institut d’Estudis
Ilerdencs (IEI) van organitzar l’exposició Plantes dels secans de Ponent, durant
els dies 10 i 11 de maig, al pati gòtic de l’IEI.
Aquesta exposició va atraure i interessar molts lleidatans i lleidatanes i estava
formada per un total de 190 plantes corresponents a arbustos i plantes herbàcies
dels secans. Les plantes anaven acompanyades de l’etiqueta identificadora amb
el nom científic i popular, al mateix temps que uns panells introduïen el visitant
en els secans i en l’origen i la importància biogeogràfica de les plantes que s’hi
exposaven.
L’exposició va mostrar, doncs, la flora genuïna de la Plana de Ponent: plantes de
sembrats i costers eixuts, d’ambients eixarreïts, de sòls salins o guixencs, però
altament especialitzades en hàbitats estèpics i va oferir l’oportunitat per
contemplar i conèixer la flora més amenaçada de Catalunya.
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La tardor a l’Arborètum: visites guiades i tallers per a infants i adults
(26/09/16)

El Jardí Botànic-Arborètum de Lleida Dr. Pius Font i Quer va programar un ventall
d’activitats per a infants i adults durant la tardor. Rafael Peris, tinent d’alcalde i
regidor de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, i Josep Antoni Conesa
director tècnic de l’Arborètum, van presentar el 26 de setembre el programa als
mitjans de comunicació.

Quinze nens i nenes en el taller de tardor de l’Arborètum
(05/11/16)

Quinze nens i nenes, de 6 a 12 anys, van participar en el taller A la tardor, alguns
arbres canvien de color organitzat pel Jardí Botànic-Arborètum de Lleida. El taller
va despertar molt interès i les places es van cobrir dies abans de la celebració.
Els alumnes van recollir fulles seques i fruits de tardor al Jardí Botànic i van
aprendre per què els arbres perden les fulles i per què les fulles canvien de color.
Els petits van fer collages amb els fruits i les fulles. El taller formava part del cicle
d’activitats de tardor que realitza l’Arborètum.
Posteriorment, el dia 12, va tenir lloc el taller L’arbre a l’entorn urbà. Criteris de
disseny i manteniment, que s’adreçava a professionals del sector.
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Els presidents de la DO Safrà de les Garrigues i de la Cooperativa de Safrà de
la comarca visiten la nova plantació de safrà
(08/11/16)

Les 200 plantes de safrà sembrades al Jardí Botànic-Arborètum de Lleida van
florir la setmana del 8 de novembre. A través d’aquesta nova plantació, les
persones que visiten l’Arborètum coneixen el cultiu i els diferents estadis pels
quals passa la planta al llarg de l’any. El safrà floreix a la tardor en un període de
temps que no hi ha floracions d’altres plantes. El president de la DO Safrà de les
Garrigues, Enric Dalmau Carré, i el president de la Cooperativa de Safrà de les
Garrigues, Manolo Ramírez Martín, van visitar la plantació.
El safrà és un cultiu antic que es conreava en moltes comarques lleidatanes. En
els últims anys, el cultiu s’ha revaloritzat molt donada la seva fama com a planta
condimentaria, malgrat l’elevat preu de 4.000 €/kg. que aconsegueix en el
mercat. Es necessiten fins a 175 flors per obtenir 1 gram de safrà.
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El Jardí Botànic-Arborètum de Lleida publica un llibre sobre les plantes del bosc
de ribera de les Terres de Lleida
(16/12/16)

El Jardí Botànic-Arborètum de Lleida va encetar la col·lecció Hamadríades amb
el llibre Plantes del bosc de ribera de les Terres de Lleida: llenyoses i
enfiladisses, que publica Edicions de la Universitat de Lleida (UdL). L’autor és
Josep Antoni Conesa, director cientificotècnic de l’Arborètum.
L’obra permet identificar les espècies d’arbres, arbusts i enfiladisses que creixen
als boscos de ribera dels rius, torrents i clamors lleidatans. Amb més de 150
dibuixos originals, la publicació recull el noms populars i científics de les plantes,
els seus usos i aplicacions i algunes curiositats.
Josep Antoni Conesa és doctor en Ciències Biològiques per la Universitat de
Barcelona i llicenciat en Ciències Geològiques per la Universitat Autònoma de
Barcelona. Actualment és professor i investigador a l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria Agrària de la UdL i director cientificotècnic de l’Arborètum. Ha
publicat diferents llibres i articles.
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Publicació de set números de la revista “Lignosa”
El Jardí Botànic-Arborètum de Lleida ha publicat durant el 2016 set números de
la seva revista digital Lignosa, concretament els números 8, 9, 10, 11, 12, 13 i
14. La publicació s’envia per mitjans electrònics a tots els socis de l’Arborètum.
Lignosa informa sobre les activitats realitzades a l’Arborètum, sobre curiositats
del món vegetal, reculls de cultura popular i les espècies més notables, entre
d’altres temes.

Exposició “Llegums C3: Cultiu, Cultura i Cuina”
(30/10/16 a 31/01/17)
L’Arborètum va col·laborar amb l’exposició Llegums C3: Cultiu, Cultura i Cuina
que organitzaven l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) i l’Escola Superior
d’Enginyeria Agrària (ETSEA) de la UdL. La mostra va tenir lloc a l’ETSEA de
dilluns a divendres i de les 9.00 a les 20.00 hores.
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8. 2. Accions divulgatives
Jornades de portes obertes
L’accés al Jardí Botànic-Arborètum de Lleida va ser gratuït els dies de portes
obertes.
A la ciutadania
Els dies 26 d’abril (aniversari inauguració Arborètum), 10 de maig (Festa Major
de Lleida), 16 de maig (Dia Internacional dels Museus) i 29 de setembre (Festa
Major de Lleida), de les 10 a les 14 hores i de les16 a les 20 hores).
Tots els primers diumenges de cada mes.
Durant els mesos de juliol i agost, l’accés també va ser gratuït per als usuaris i
usuàries de la Línia Verda del Bus Turístic.
A la comunitat de la Universitat de Lleida
El 23 d’abril, de les 10 a les 14 hores i de les 16 a les 20 hores
Activitats de primavera a l’Arborètum
Tallers
•

Dissabte 11 d’abril, de les 10 a les 14 hores: De la terrassa al mur verd:
Introducció a jardineria en edificis i altres infraestructures

•

Dissabte 23 de maig, de les 10 a les 14 hores: Introducció al jardins de baix
manteniment

Curs
- Dimecres 15, dilluns 20 i dimecres 22 d’abril, de les 16 a les 20 hores:
Introducció a la gestió, maneig i interpretació de col·leccions botàniques
Visites guiades
•

18 d’abril, de les 18 a les 19.30 hores: L’Arborètum, rebost medicinal

•

12 i 19 d’abril, 31 de maig i 28 de juny, de les 11.30 a les 13 hores: Descobrir
l’Arborètum-Jardí Botànic de Lleida
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•

17 de maig i 14 de juny, de les 11.30 a les 13 hores: Plantes i història.
Espècies vegetals en els jardins romans

•

24 de maig i 21 de juny, de les 11.30 a les 13 hores: L’Arborètum, rebost
medicinal

Incorporació de l’Arborètum a la “Ruta verda” del Bus Turístic
(24/06 a 11/09)
La Ruta verda del Bus Turístic va incorporar el Jardí Botànic-Arborètum de Lleida
en la seva ruta d’estiu, que també incloïa la Mitjana i els Camps Elisis. El bitllet
del bus donava dret als usuaris a accedir gratuïtament a l’Arborètum.

Activitats de tardor
(16/10 a 12/11)

Les activitats de tardor programades pel Jardí Botànic-Arborètum de Lleida van
ser les següents:
Visites guiades
-

Conèixer els arbres que fan bolets, el 16 d’octubre, de les 11.00 a les
13.00 hores

-

Colors de tardor, el 22 d’octubre, de les 18.00 a les 19.30 hores, i el 13 de
novembre, de les 11.30 a les 13.00 hores
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Tallers
-

Taller de bonsais per a adults, combinat amb una visita guiada, el 15
d’octubre, de les 9.00 a les 13.00 hores

-

A la tardor alguns arbres canvien de color, per a infants de 6 a 12 anys, el
5 de novembre, de les 11.00 a les 13.00 hores

-

L’arbre a l’entorn urbà. Criteris de disseny i manteniment, adreçat a
professionals del sector, el 12 de novembre, de les 9.00 a les 13.00 hores

Promoció de les activitats de tardor a la premsa
Es van publicar dos models d’anuncis als diaris Segre i La Mañana per informar
i promocionar les activitats de tardor a l’Arborètum.
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-
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Punts de llibre de l’Arborètum
El Parc Científic va promocionar el Jardí Botànic-Arborètum de Lleida a través
de la revista Fires i Festes que distribueix 20.000 exemplars entre els assistents
a les principals fires i mostres de Lleida. L’empresa editora de la publicació va
imprimir sense cost per al Parc 5.000 punts de llibre de l’Arborètum, part dels
quals es van repartir a l’estand de l’Ajuntament a la Fira de Sant Miquel de Lleida.

9. Pla Econòmic del Parc Científic
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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, que ha precisat d’una inversió total de uns 85 M d’euros, genera una
facturació global de 124,M € 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 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.
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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 l’objectiu d’equilibrar els
ingressos i les despeses i, alhora, possibilitar una reserva econòmica per a 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
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.
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Addicionalment, i ja en aquest nou marc de la LRSA, es va avançar durant el
2015 i 2016 en les negociacions econòmiques amb el MINECO, concretament
amb la Secretaria de Estado i la Dirección General de Innovación, per assolir
amb aquest ministeri i amb el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
un acord específic per al Parc Científic de Lleida. L’acord ha de permetre 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

amb

la

col·laboració

d’una

consultora

especialitzada en aquests àmbits. La incertesa de l’escenari polític generat,
després dels darrers esdeveniments electorals a finals del 2015, va allargar el
procés de negociació esmentat.
Durant el 2016, un cop constituït el nou govern, es va realitzar una iniciativa
important en el si de la Xarxa Española de Parcs (APTE), com la creació d’una
comissió de parcs espanyols afectats pel finançament en préstecs derivat de les
convocatòries Acteparc. Aquesta comissió de treball ha realitzat una tasca de
presentació als grups polítics amb representació parlamentaria al Congrés a per
assolir, d’una banda una plataforma de diàleg, liderada per APTE, amb
l’Administració, i, d’altra banda, la incorporació, com en altres exercicis, d’una DA
a la Llei de Pressupostos del 2017. La DAE permetria l’ajornament del deute amb
venciment en aquest exercici, mentre que es negocia en paral·lel el Pla de
Negocis dels parcs amb el Ministeri d’Hisenda. El Pla de Negocis ha de portar a
la sostenibilitat dels parcs i al compliment dels compromisos econòmics amb
l’Administració.
La Xarxa Catalana de Parc també desenvolupa una iniciativa similar amb
l’objectiu de posar en valor a l’agenda política del país la tasca i la importància
estratègica dels parcs científics i tecnològics.
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10. Pressupostos 2016
Parc Tecnològic
Data d’obtenció 02/02/17

Exercici econòmic 2016
RESUM
Estat despeses

Capítols

Denominació

Import

11. OPERACIONS NO
FINANCERES
1.1. OPERACIONS
CORRENTS
1

Despeses de personal

2

Despeses corrents en

359.050,28

béns i serveis

772.493,18

3

Despeses financeres

490.483,14

4

Transferències corrents

5

Fons de contingència i
altres imprevistos
1.2. OPERACIONS DE
CAPITAL

6

Inversions reals

7

Transferències de

2.100,00

capital
2. OPERACIONS
FINANCERES
8

Actius financers

9

Passius financers

7.476.864,01

TOTAL PRESSUPOST
DESPESES

9.100.990,61
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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

1.093.736,50
635.000,00
200,00

1.2. OPERACIONS DE
CAPITAL
6

Alienació d’inversions

7

Transferències de
capital
2. OPERACIONS
FINANCERES

8

Actius financers

9

Passius financers

7.372.054,11

TOTAL PRESSUPOST
INGRESSOS

9.100.990,61
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ANNEX I.

Nom Entitat
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)
ARCHIVO MUNICIPAL DE LLEIDA
ASSOCIACIÓ 360 FP
ASSOCIACIÓ ADSALUT
ASSOCIACIÓ SIMFONIC
AVALORA SERVICIOS PERICIALES
AVEC ENSAYOS VIBROACUSTICOS
AXEB BIOTECH
BIOMEB - DIETARY MOLECULAR DIAGNOSTICS
BUENAS PRACTICAS AGROPECUARIAS (OPP GROUP)
CAEM - CENTRE D'INVESTIGACIÓ D'ART D'EPOCA MODERNA
CARLA RADIO
CENTRE DBA - CENTRO DE DESARROLLOS BIOTECNOLOGICOS Y
AGROALIMENTARIOS
CENTRE DE RECURSOS AGRÍCOLES I FORESTALS - ARBORETUM DR. PIUS FONT I
QUER
CENTRE EXPERIMENTAL DE LA CINEMATOGRAFIA I LES ARTS AUDIOVISUALS DE
CATALUNYA
CENTRE NUTREN - NUTRIGENOMICS
CENTRE TECNOLÒGIC FORESTAL DE CATALUNYA
CENTRE D’ESTUDIS EN GENÓMICA I NUTRICIÓ (CESGEN)
CENTRE D’ESTUDIS PORCINS DE TORRELAMEU
CENTRE D’INVESTIGACIÓ BIOMEDICA AVANÇADA (CREBA)
CENTRO DE PROCESO DE DATOS (CPD)
CONSULTORA LEGAL SAGARIS
E3 INTERIOR DESIGNER PROJECT
ECS TECNOLOGIA / MOTEC CONTROL
ENERCLUA - QR CAFÉ
EURECAT - CENTRE TECNOLÒGIC DE CATALUNYA
FARRÀ SOLSONA (GRUPO SEVEN)
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FEDERACIO ALLEM
FEMAC - ASSOCIACIÓ DE FABRICANTS EXPORTADORS DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
DE CATALUNYA
FRONTEXBIOMED
GAINN COOPERATIVE INNOVATION
GFT SOFTWARE FACTORY IBERIA
GLOBALLEIDA
GOOGLE DEVELOPERS LLEIDA (GDG LLEIDA)
GREA INNOVACIÓ CONCURRENT - ENERGÍA Y MAQUINARÍA AGROINDUSTRIAL (GREA)
GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE AGROTICA Y AGRICULTURA DE PRECISIÓN (GRAP)
GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE BIOTECNOLOGÍA AGRARIA / AGRICULTURAL
BIOTECHNOLOGY
GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE CONTROL DE PLAGAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES
GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE GESTIÓN Y ANALÍSIS MULTIESCALA DE
BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS AMBIENTALES A LOS SISTEMAS FORESTALES Y
AGRÍCOLAS BAJO CAMBIO GLOBAL (GAMES)
GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE POSTCOLLITA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE PROCESAMIENTO DE SEÑAL Y ROBÓTICA (GPSR)
GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍAS INNOVADORAS PARA LA OBTENCIÓN
DE INGREDIENTES Y PRODUCTOS ALIMENTARIOS
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN INTERACCIÓN PERSONA ORDENADOR E
INTEGRACIÓN DE DATOS (GRIHO)
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN MALHERBOLOGIA Y ECOLOGÍA VEGETAL
GRUPO NOVA ÀGORA - INTEREMPRESAS
HELIOS CONSULTING GROUP
HUSSE (ABEL DÍAZ SANCHEZ)
I-COMPETIA SOCIAL LAB
IFR
IKIHAUS
ILERSIS FUNDACIÓN PRIVADA
INCAFUST - INSTITUT CATALA DE LA FUSTA
INCIBE - INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
INDRA SISTEMAS
INDRA SOFTWARE LABS
INFOPORC (OPP GROUP)
INQUA
INSTITUT DE RECERCA BIOMEDICA DE LLEIDA - IRB LLEIDA
INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIES AGROALIMENTARIES - FRUITCENTRE
INSTITUT MUNICIPAL DE OCUPACIÓ - VIVER FP EMPREN
INSTITUTO DE DESARROLLO SOCIAL Y TERRITORIAL - INDEST
INSTITUTO POLITÉCNICO DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN SOSTENIBILIDAD INSPIRES
INTEGRA'T SOLUCIONS PER AL BENESTAR
JUST GLOBAL COMMUNICATION & INTERNATIONAL MARKETING
JUST GREEN
KASTELL TECNOLOGIA
LA JUNGLA STORE
LIQUID GALAXY LAB
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LLEIDA DRONE LAB
LLEIDA.NET - LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMATICS
LOGICUS ENGINEERING, SL
MAGICAL MEDIA - CENTRO EXPERIMENTAL AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA DE LLEIDA
MAQCENTRE - CENTRE D’INNOVACIÓ DEL SECTOR DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA I
DELS EQUIPS INDUSTRIALS
MATTHEW RUDKIN ENGLISH
MICROSOFT PRODUCTIVITY LAB
MOIRAI BIODESIGN
MORGADES DEL RIO RENTER
MUNDITRADER - ERIC MARTÍ
NEODIAGNOSTICA / MYADNLAB
NEOSALUS SOLUTIONS, SL
OFICINA DE COOPERACION UNIVERSITARIA (OCU)
OPENNATUR
OPTIMAL ESSENCE PRODUCTIONS
OPTIMAL PORK PRODUCTION (OPP GROUP)
ORTEGA I GARRIGÓ
ORTHODONTIC CENTERS
PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC AGROALIMENTARI DE LLEIDA - OFICINA DE GESTIÓN
PLANTA PILOT D’INNOVACIÓ EN EL SECTOR DEL PA
PLANTA PILOT DE TECNOLOGIA ALIMENTARIA
PLATAFORMA DE SERVEIS TECNOLÒGICS
PONENT 2002 SERVEIS INFORMÀTICS
PRODES GESTION DE OBRAS
REPLAY IMATGE I TELEVISIÓ
SALTÓ TECHNOLOGICAL GROUP
SEMIC - SERVICIOS MICROINFORMATICA
SERVETO
SG CONSULTORS FORMADORS
SMARTCHEM SOLUTIONS
SOSTECA EUROSERVICES
SPECIAL NEW FRUIT LICENSING MEDITERRANEO
SUMMAPRECISIÓ - SOLUCIONES EN AGRICULTURA DE PRECISIÓN
TELEVIDA SERVEIS SOCIOSANITARIS
TE-SIS SOLUCIONES
URBAN REFUSE DEVELOPMENT - ROS ROCA GROUP
USE IT - ALDAXA
VIRUSSIN
WEBPSILON
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ANNEX II.
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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
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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.

