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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
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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.
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 del 2014, les empreses i entitats del Parc
havien facturat 121,8 M d’euros, que representen un increment del 18,8%
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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.
El 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.
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.
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
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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
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.
L’any 2017 el Parc segueix el seu creixement i ja engloba 131 empreses i 1.800
treballadors, amb una facturació de 151,5 MM €.
Dos importants fets potencien el Parc durant aquest any. D’una banda la
incorporació d’Ilerna Online, centre educatiu que compta amb uns 1.700 m2
d’aules i oficines per a la formació de cicles superiors en el Magical Media, i,
d’altra banda, l’obertura desprès de diversos anys d’obres i preparació, del
Museu del Clima i del Medi Ambient, que esdevé un nou atractiu i focus de
divulgació científica per a l’entorn del Parc.
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Evolució de la facturació 2012/2016
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Evolució del nombre de treballadors 2012/2017
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1.2. Objectius i eixos estratègics del Parc Científic
L’objectiu del Parc és esdevenir una de les principals plataformes científiques i
tecnològiques en l’àmbit agroalimentari i de les TIC i un pol d’excel·lència i
innovació capaç d’atraure empreses de base tecnològica i activitats avançades.
En aquest sentit, el Parc dona 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 cinc 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.
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-

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, tot 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 Duarte (Ajuntament) i Josep
Maria Sentís Suñé i Albert Sorribas Tello (UdL)

*

-

Gerent: Josep Clotet Sopeña (fins al mes de setembre del 2017)

-

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.
Inclou el centre audiovisual Magical Media

-

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 (IRB Lleida)

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.

3. Noves incorporacions
3.1 Noves empreses 2017
Durant l’exercici 2017 les noves incorporacions han estat les següents:
Nom

Ubicació

WEBPSILON SOLUCIONES INTEGRALES EN INTERNET, SL

EDIF. TIC-CPD

ORTHODONTIC CENTERS OF AMERICA EUROPE, SA

EDIF. TIC-CPD

ERIC GERARD MARTÍ AMORÓS ( MUNDITRADER)

EDIF. 23 A
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ICOMPETIA SOCIAL LAB, SL

EDIF. 23 A

BFM OUTSOURCING 2008, SL

EDIF. H2

ILERNA ON LINE, SL

EDIF.
MAGICAL

ALEJANDRO MESA LUQUE

EDIF. TIC-CPD

FUNDACIÓ EURECAT

EDIF. H3

INSTALSEGRE, SL

EDIF. 23A

STRATESYS TECHNOLOGY SOLUTIONS, SL

EDIF. 23A

REURCO CONSULTORIA TÈCNICA, SLP

EDIF. TIC-CPD

SOSTECA EUROSERVICES, SL

EDIF.TIC-CPD

OTEAM, SL

EDIF. 23A

RS SERVICIOS DE TELEDETECCION, SL

DOMICILIACIÓ

SERGI PERNA TARROC

DOMICILIACIÓ
APARCAMENT

EVA FARRÉ JOVÉ
EDIF. INCUBA

Durant l’ exercici 2017 les empreses que han ampliat espais són les següents:

Nom

Ubicació

DIETARY MOLECULARS DIAGNOSTICS, SL

EDIF. H3
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4. Projectes del Parc
4.1. Introducció
Des de l’any 2005 fins al 31 de desembre de l’any 2017 el Parc ha gestionat un
total de 55 projectes amb un import global de 44.882.691,26 €. Destaquen entre
aquests els 40 projectes propis (com a entitat beneficiaria i responsable de
l’execució) aprovats i finançats per les convocatòries del Pla Nacional d’I+D del
Ministerio de Ciencia e Innovación (l’any 2017 anomenat Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad - Mineco); el Plan Avanza del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio (l’any 2017 anomenat Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital– Minetad); els ajuts Feder de la UE; els ajuts de la
Diputació de Lleida; els projectes Catalunya Emprèn (Acció) i els del Pla Unificat
d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) de la Generalitat i els Convenis de
col·laboració amb l’APTE.
A més, el Parc ha participat com a soci en dos projectes col·laboratius europeus:
el projecte Interreg IVB-SudOE per al Desenvolupament d’una xarxa
d’infraestructures federades per a la generació de serveis de virtualització de
llocs de treball, acrònim: FI4VDI, liderat per la Fundación Centro de
Supercomputación de Castilla y León (FCSCL) i en el que participaren 5 socis
(Fundación Computaex d’Extremadura, Université de Montpellier2 (França),
Innovaria d’Aveiro (Portugal), la UdL i el Parc Científic de Lleida) i el projecte
europeu de cooperació publico-privada “Future Internet Core Platform” acrònim:
FI-Ware, liderat per Telefònica I+D amb un total de 74 socis.
Finalment, durant aquest període de 12 anys, també s’ha col·laborat 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
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3) IRTA: 2 projectes
4) CTFC: 2 projectes
5) Innopan: 1 projecte
En total, el Parc ha gestionat 55 projectes, entre els propis i els que s’han
desenvolupat en cooperació amb altres entitats i empreses.

Durant L’any 2017:
S’han justificat i tancat quatre projectes finalitzats l’any anterior (tres projectes
PUOSC i un projecte Feder eix 1 Lleida (3a convocatòria); s’ha participat en
l’execució de tres projectes vius: el projecte Inno4Agro 2017-2020 presentat a la
convocatòria de Projectes estratègics de Competitivitat Territorial (PECTs)
aprovat el 5 de setembre de 2017, el projecte Catalunya Emprèn 2017 i el
projecte +Q liderat per l’Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí de
l’Ajuntament de Lleida; s’ha col·laborat en la sol·licitud del projecte DiS (Defineix
i Selecciona) presentat a la convocatòria del Programa projectes innovadors i
experimentals per a l’any 2018; pel seu interès i complementarietat amb el PECT,
es segueix

l’evolució de la sol·licitud de crear la Comunitat RIS3CAT de

tecnologia de la producció agroalimentària (COTPA) liderada per la UdL i
finalment aprovada per part d’Acció a l’abril de 2018; s’han mantingut les
iniciatives i contactes per mantenir l’estratègia d’acords d’internacionalització i,
finalment, s’ha tramitat l’adhesió del Parc Científic a la Xarxa Lleida Territori
Intel·ligent (XLTI) promoguda per la Diputació de Lleida.

4.2 Projectes ja finalitzats i que s’han justificat i tancat definitivament
durant l’any 2017
4.2.1.- Pla Unificat d’Obres i Serveis de Catalunya - PUOSC 2007 (anualitat
2012). Direcció General d’Administració Local del Departament de
14
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Governació, Administracions públiques i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya.
El Parc Científic va executar tres actuacions incloses en el Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya anualitat 2012, que es van iniciar l’any 2015, es va finalitzar
l’execució l’any 2016 i es van justificar el mes de març de 2017:
•

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)
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Import de l’adjudicació: 47.098,32 € (IVA inclòs)
Aportació del Parc: 10.120,30 € (IVA inclòs)
Subvenció PUOSC-PG: 36.978,02 €

Totals acumulats dels tres projectes PUOSC:
•

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 definitiva (95% de la despesa elegible): 294.542,02 €.

4.2.2.- FEDER EIX 1 LLEIDA (3a convocatòria)
Projecte: Equipaments per al Centre d’Innovació Maqcentre al Parc
Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida

Subvenció per a projectes dels ens locals de la demarcació de Lleida cofinançats
pel Programa FEDER de Catalunya, per al període 2007-2013, Eix 1 Lleida –
Economia

del

coneixement,

innovació

i

desenvolupament

empresarial

(convocatòria 2012). Ordre GRI/21/2012, de 2 de febrer (DOGC 6068 –
16.02.2012)
Codi de referència: GO035443
L’execució del projecte es va finalitzar el 31/12/2015 i es va justificar el mes de
setembre de l’any 2016.
Al novembre de 2016 hi va haver una auditoria de la justificació administrativa i
econòmica de la despesa i el 22 de febrer de 2017 una visita d’una tècnica de la
DGAL per verificar in situ els equips adquirits i la publicitat.
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Tancament final del projecte:
La despesa verificada i validada per l’auditor, i admesa per la Generalitat de
Catalunya finalment ha estat de: 211.304,72 €. Essent l’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%).
No es va admetre com a despesa elegible: 133.740,94 €. Ajut corresponent (75%
de la despesa): 100.305,70 €.
Donat que els informes de l’auditor i de la Generalitat (DGAL) per no considerar
elegible part de la despesa justificada es van considerar ben fonamentats i
difícilment qüestionables, tenint en compte els antecedents del projecte i la
memòria d’actuació presentada en la sol·licitud i, d’altra banda, que no
comportava cap reintegrament de diners que pogués influir en la tresoreria del
Parc, es va acordar acceptar el tancament final del projecte proposat per la DGAL
sense interposar cap recurs.

4.3. Projectes aprovats l’any 2017 (anuals i plurianuals)
Projecte plurianual aprovat l’any 2017:
4.3.1 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

Expedient PECT 001_P_000302
Operació del Parc Científic: GO03-002724
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L’any 2016, es va presentat el projecte INNO4AGRO: un ecosistema innovador
per a un sector agroalimentari “intel·ligent” a la convocatòria de Projectes
d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i
en el Programa operatiu Feder de Catalunya 2014-2020.
El 5 de setembre de 2017 es va rebre la resolució provisional d’aprovació del
projecte, ratificada posteriorment amb els mateixos termes, mitjançant resolució
definitiva GAH/815/2018 de 19 d’abril i publicada al DOGC núm 7606 de 25
d’abril de 2018.
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 Turisme de Lleida.

A més , hi ha 10 entitats i empreses que participen en el projecte com entitats no
beneficiaries: 1) Akis International SL (agricultura de precisió), 2) Associació
LleidaDrone (Drons aplicats a l’agricultura), 3) Associació Ruta del Vi de Lleida
(promoció del turisme enològic), 4) Carn Sargaire (Vacum de carn), 5) Castell del
Remei SL (Bodega i restauració), 6) Fruits de Ponent SCCL (Fruita dolça), 7)
Globalleida (Promoció econòmica territorial), 8) Indulleida SA (sucs i
concentrats), 9) Infoporc SL (Porcí, gestió i maneig de granges tecnificades) i 10)
Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí (Polítiques d’ocupació).

Resolució definitiva per al conjunt del projecte:
•

Cost elegible (IVA no inclòs): 3.675.309,60 €

•

Ajut Feder aprovat en conjunt (50%): 1.837.654,80 €

El Parc Científic participa com a soci beneficiari i lidera l’operació “Impuls
tecnològic del teixit econòmic – Millora de l’accés i ús de la tecnologia a les
Pimes del sector agroalimentari de Lleida” (operació núm 3). L’import elegible
de la operació aprovada ha estat de 203.934,58 € (IVA no inclòs) per al període
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2017-2020, al qual li correspon un cofinançament Feder aprovat (50% de la
despesa elegible) de: 101.967,30 € (període 2017-2020).
Les actuacions a dur a terme per part del Parc Científic a l’operació núm.3 durant
el període 2017-2020 són:
•

Actuació 3.1 Integració centre tecnològic. Integrar el centre tecnològic de
maquinaria agrícola i equips agroindustrials (Maqcentre) del Parc Científic
a Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya. Pressupost de l’actuació:
19.078,60€

•

Actuació 3.2 Laboratori de vigilància i Divulgació tecnològica. Pressupost
de l’actuació: 144.836,95 €

•

Actuació 3.3 Club d’empreses i entitats innovadores. Pressupost de
l’actuació: 40.019,05 €

L’any 2017 s’ha iniciat l’execució de l’actuació “Integració centre tecnològic”
vinculada a aquesta operació. A més, les sales de reunions de l’edifici CeDiCo
del Parc s’han posat a disposició dels socis per a les reunions de seguiment
tècnic i les tasques de dinamització de l’ecosistema.

A més de les actuacions del propi Parc Científic, algunes de les actuacions mes
significatives previstes pels socis del projecte tindran la seu a les instal·lacions
del Parc Científic, com ara:
•

Actuació 2.1 Agritech Big Dat (UdL), amb seu a l’edifici TIC, planta baixa,
oficina 2 del Parc Científic.
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•

Actuació 2.2 Planta pilot d’aliments innovadors amb interès gastronòmic
(UdL), ubicada al Parc Científic, edifici H3, planta baixa ala A dreta.

•

Actuació 4.1 “Espai Agrolivinglab” (Ajuntament de Lleida). Consistent en
la rehabilitació i adequació de l’antic edifici de comandament d’Artilleria
per a edifici d’oficines per a empreses TIC i per a espais comuns des
d’on s’efectuarà la dinamització de l’ecosistema.

•

Actuació

4.2

Dinamització

Agrolivinglab.

Activitats

de

laboratori

d’innovació. S’organitzaran als espais actuals del Parc Científic i es
procedirà al trasllat a la nova seu un cop estigui finalitzada la rehabilitació
i condicionament.
Projectes anuals aprovats l’any 2017:

4.3.2.- CATALUNYA EMPRÈN. Programa Integral de suport a les persones
emprenedores (convocatòria any 2017)
Pel que fa a la convocatòria de l’any 2017 del Programa Catalunya Emprèn de
la Generalitat de Catalunya, tal com també va succeir en els dos anys anteriors,
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 l’Ajuntament de Lleida i el CEEI Lleida, conjuntament 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 2017.
Les capsules formatives organitzades al Parc Científic en el marc d’aquest
programa van esser les següents:
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1) “Coaching per a persones emprenedores. El camí a l’eficàcia personal i
professional”. 28 de febrer i 2 i 7 de març de 2017.
2) Taller: “(Re)impuls del sector comerç a Lleida”. 20 i 24 de març de 2017.
3) “E-mail màrqueting: com fer un bon newsletter (professional i eficaç)”. 4
d’abril de 2017.
4) “L’excel·lència en l’atenció al client”. 24 i 26 de maig de 2017.
5) Taller: “Les claus per arribar a l’èxit com a persona emprenedora”. 20 i 22
de juny de 2017.
6) Taller: “l’emprenedor/a digital”. 24 d’octubre de 2017.
7) Taller: “Lideratge amb coaching: potenciar al nostre equip”. 13, 15 i 19 de
desembre de 2017.

4.3.3. 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.
Aquest projecte ha estat liderat per l’Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí
de l’Ajuntament de Lleida (IMO).
Hi han participat 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
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.
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Durant l’any 2017, el Parc Científic ha assistit a les reunions de coordinació, ha
col·laborat en el disseny d’accions formatives (Fòrums Q i laboratoris d’innovació
en gestió de la qualitat), en la fixació del calendari, en la difusió de les accions a
desenvolupar durant l’any 2017 i ha incentivat a empreses del Parc Científic a
participar-hi.
El projecte es va aprovar el 13 de desembre de 2016 i s’ha executat en la seva
totalitat durant l’any 2017. Econòmicament no comporta ingressos directes per
al Parc Científic, però obre noves línies de col·laboració i contactes.

4.4. Nous projectes presentats o en preparació durant l’any 2017

Com a continuació del projecte Mes qualitat +Q, el Parc Científic ha col·laborat
amb l’IMO en la preparació d’un nou projecte innovador i experimental
presentat a la convocatòria del Programa projectes innovadors i experimentals
per a l’any 2018 i aprovat: “Defineix els llocs de treball i selecciona per
competències - DEFINEIX I SELECCIONA (DiS)”.
Resolució TSF/1325/2017
El projecte està liderat per l’Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí de
l’Ajuntament de Lleida.
Aquest Programa, promogut pel Servei Català d’Ocupació de la Generalitat de
Catalunya, pretén donar suport a la realització de projectes integrats que
fomentin el desenvolupament local i l'activitat econòmica dels territoris i dels
sectors per tal de millorar les possibilitats d'inserció de les persones
desocupades.
Objectius del projecte DiS:
El Projecte DiS presentat per l’Institut Municipal d’Ocupació de l’Ajuntament de
Lleida a la convocatòria 2018 va adreçat a crear un espai de col·laboració,
coneixement i creixement compartit entre les empreses de la província de
22
Parc de Gardeny –– Edifici CeDiCo 1a planta –
Tef. 973 272922 Fax 973 267161 25171 LLEIDA
www.pcital.es

Lleida per millorar els processos de selecció i definició de llocs de treball per
competències, oferint informació i eines a l’empresa per dur a terme la definició
dels llocs de treball i arribar a evidenciar les sis competències transversals
següents:
1. resistència a la pressió, autocontrol (Argal, Miralcamp)
2. orientació al client, relacions interpersonals (Plusfresc Lleida)
3. organització i planificació (Sorigué, Menarguens)
4. imatge (Borges, Tàrrega)
5. orientació als resultats (bonÀrea, Guissona)
6. resolució de conflictes (UGT i Ros Roca, Lleida)
Entre parèntesi figuren les empreses que ja treballen la competència
seleccionada i que es visitaran en el marc del programa.

Objectius específics del projecte DiS:
a) Definir els llocs de treballs vacants i de nova creació, així com els que suposin
una reestructuració dins de les empreses.
b) Donar eines a l’empresa per finalitzar amb èxit una selecció de personal.
c) Afavorir l’adequació dels llocs de treball de l’empresa amb els perfils
professionals.
d) Millorar la política de recursos humans dins de les empreses
e) Determinar/Seleccionar quines competències ha de disposar la persona per
desenvolupar el lloc de treball que ha de realitzar.
f) Aprendre a evidenciar les competències dels treballadors/es o candidats.
g) Fer xarxa entre empreses
h) Aprofitar coneixements endògens
i) Fomentar la col·laboració públic-privada
Durada del projecte DiS:
Un any (fins desembre 2018)
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Aquest projecte està finançat per:
Generalitat de Catalunya. Servei d’Ocupació de Catalunya, Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Servicio público de Empleo estatal.
Les entitats locals associades al projecte DiS són:
Ajuntament de Bell-lloc, Paeria de Cervera, Ajuntament de la Granadella ,
Ajuntament de Tàrrega, Consell Comarcal de la Segarra, Consell Comarcal de
les Garrigues.
Col·laboren en cercar empreses interessades i en la difusió del projecte
DiS:
Afrucat, Cambra de Comerç de Lleida, Cambra de Comerç de Tàrrega, COELL,
Federació de Comerç de Lleida, Federació d’Hostaleria de Lleida, Feedback
Club de Recursos humans, Federació del Metall de Lleida, Forum Empresa,
Global Lleida, Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, Pimec,
Universitat de Lleida
El rol de l’oficina de gestió del Parc Científic com a col·laboradors del
projecte DiS:
El personal tècnic del Parc Científic participa activament en la detecció
d’empreses vinculades al Parc Científic susceptibles d’estar interessades en
participar en aquest projecte. I l’auditori del Parc Científic acollirà una de les
sessions de treball previstes, concretament la de resolució de conflictes, prevista
pel 31 de maig de 2018.
Econòmicament no comporta cap ingrés directe pel Parc Científic, però permet
ampliar la xarxa de col·laboracions i contactes.

4.5 Altres projectes d’interès pel Parc Científic als que es fa seguiment:
Comunitat RIS3CAT de tecnologies de la producció agroalimentària
(COTPA). ACC1Ó. Generalitat de Catalunya
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Es un Projecte de comunitat RIS3CAT (Research and Innovation Strategies for
Smart Specialization) liderat i coordinat per la Universitat de Lleida, amb un
nombre important d’entitats de R+D+i, empreses tractores, pimes i clústers
sectorials vinculats (en total 45 entitats i empreses), que es va presentar a la 2a
convocatòria el 30 de gener de 2017 i que ha estat aprovada al mes d’abril de
2018.
La Comunitat RIS3CAT de tecnologies de la producció agroalimentària està
centrada en la promoció de la tecnificació, l’automatització i la integració
tecnològica en la cadena de valor de producció agroalimentària, tot incorporanthi tecnologies com la biotecnologia i les TIC i recursos de l’àmbit de l’economia
circular. Aquesta Comunitat inclou projectes que estudiaran l’aplicació de les
noves tecnologies per millorar la productivitat dels conreus o per reduir la
incidència de malalties que afectin la ramaderia i l’agricultura, amb aplicacions
biotecnològiques, fins a un total de set projectes.
Les entitats que lideren els projectes d’aquesta Comunitat són: Eurecat, el
Clúster Català dels Mitjans de Producció Agrícola (FEMAC), la Universitat
Autònoma de Barcelona, Industrial Técnica Pecuaria (ITPSA), Envases Plásticos
del Ter, Pinsos del Segre i Fruits de Ponent.
L’import global de la inversió prevista en els set projectes de la Comunitat és
d’uns 10,3 M€. La Unió Europea aportarà 3,3 M€ a través dels fons FEDER i les
empreses i entitats participants aportaran 7 M€.

Aquest important projecte es complementari al PECT Inno4Agro.
Està previst iniciar l’execució dels projectes al 2n semestre de l’any 2018 fins
l’any 2021.
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4.6 Accions d’Internacionalització del Parc Científic

El Parc Científic de Lleida manté convenis signats amb:

4.6.1. 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.
4.6.2. 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
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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 finalment es puguin acordar.

4.6.3. Impuls a la Internacionalització coordinat per XPCAT
Col·laboració amb La XPCAT per ajudar a perfilar un programa d’impuls a la
internacionalització dels Parcs membres de la Xarxa, tot coordinant actuacions
de varis parcs de Catalunya interessats en compartir experiències per obtenir
ajuts institucionals i presentar un pla d’actuacions a Acció.
Es va participar a la reunió de presentació de resultats del treball d’estada potdoctoral a Catalunya del Professor Dr. Gerson Volney Lagemann, de la
Universitat de Santa Caterina (Brasil) en conveni amb la XPCAT. Un dels Parcs
analitzats va ser el Parc Científic de Lleida. Barcelona, 30 de gener de 2017.

La Junta Directiva de la XPCAT en reunió celebrada el 29 de maig del 2017, va
aprovar la Incorporació de XPCAT al Clúster Universitat-Empresa de la Cambra
Brasil – Catalunya. Això suposa un important estalvi per cada un dels parcs
interessats en intensificar relacions amb Brasil a títol individual, formant part
igualment del clúster i poden aprofitar les oportunitats que en puguin sorgir.

Es va participar en el workshop sobre l'ecosistema d'innovació català organitzat
per XPCAT a petició d’Anprotec (Brasil) amb motiu de la visita d’una delegació a
Barcelona, el 22 de setembre de 2017. Es va fer una presentació del Parc
Científic de Lleida i de les empreses ubicades al Parc amb relacions amb Brasil
cara a establir possibles sinèrgies.
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4.7 Altres assumptes d’interès: Incorporació a la Xarxa Lleida Territori
Intel·ligent de la Diputació de Lleida.

Al BOP de data 31 de maig de 2017 es van publicar les Bases i la convocatòria
d’adhesió a la “Xarxa Lleida Territori Intel·ligent (XLTI)” pel període 2017-2019

La XLTI es constitueix com un espai de treball que, sota la coordinació i
dinamització del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, té
com a objectiu que tota la intel·ligència en promoció econòmica de la província
de Lleida treballi de forma coordinada en la identificació dels reptes que planteja
el futur econòmic de la demarcació, així com en la manera d‘enfrontar-los
mitjançant una cartera de projectes que es puguin presentar a finançament.

Poden formar part de la Xarxa els ajuntaments, Consells comarcals, Grups
d’Acció Local, i organismes de qualsevulla administració i organitzacions
associatives d’ens locals, amb personalitat jurídica pròpia, que desenvolupi la
seva activitat en l’àmbit de la promoció econòmica, de la demarcació de Lleida.

El treball de la XLTI consistirà, bàsicament, en:
•

Identificació d’oportunitats per al desenvolupament econòmic

•

Elaboració i gestió d’una cartera de projectes

•

Cercar finançament extern

•

Suport a projectes innovadors de promoció econòmica

La XLTI s’estructurarà en els àmbits estratègics següents:
A. Sostenibilitat sistèmica: sostenibilitat i competitivitat des del punt de vista
del desenvolupament rural (economia circular, accés a TICs, models
industrials/logístics,…)
B. Gestió de l’ordenament territorial: àrees de protecció ambiental, gestió de
riscos, Segarra-Garrigues, sòl industrial…
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C. Adaptació i desenvolupament positiu davant el canvi climàtic: impacte
sobre

sectors

econòmics

(agricultura,

turisme,…),

resiliència

infraestructures, Pacte dels Alcaldes,…
D. Equilibri rural-urbà: nous serveis, sinergies econòmiques, productes
alimentaris de cicle curt
E. Emprenedoria rural

En la reunió del Consell d’Administració del Parc Científic de data 18 d’octubre
de 2017 es va acordar l’adhesió del Parc Científic a la “Xarxa Lleida Territori
Intel·ligent” (XLTI) per al període 2017-2019 i la designació, en qualitat de
representants del Consorci Parc Científic en la XLTI, del senyor Rafael Peris
Martín com a responsable polític, i del senyor Xavier Ticó Camí com a tècnic.

5. Contractes i convenis
5.1. Contractes 2017
Contractes d’arrendaments d’espais i serveis prestats
1.- Contracte d’arrendament de local i serveis prestats amb l’empresa Webpsilon
Soluciones Integrales en Internet, SL (2 de gener de 2017)
2.- Contracte d’arrendament de local i serveis prestats amb l’empresa
Orthodontic Centers of America Europe, SA (27 de febrer de 2017)
3.- Contracte d’arrendament de local i serveis prestats amb l’empresari Eric
Gerard Martí Amorós (27 de març de 2017)
4.- Contracte d’arrendament de local i serveis prestats amb l’empresa Icompetia
Social Lab (7 d’abril de 2017)
5.- Contracte d’arrendament de local i serveis prestats amb l’empresa BFM
Outsoucing, 2008, SL (20 d’abril de 2017)
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6.- Contracte d’arrendament de local i serveis prestats amb l’empresa Indra
Sistemas, SA (10 de maig de 2017)
7.- Contracte d’arrendament de local i serveis prestats amb l’empresa Ilerna
Online, SL (19 de maig de 2017)
8.- Contracte d’arrendament de local i serveis prestats amb l’empresari Alejandro
Mesa Luque (9 de juny de 2017)
9.- Annex III al contracte d’arrendament de local i serveis prestats amb l’empresa
Urban Refuse Development, SL (2 de febrer de 2017)
10.- Annex IV al contracte d’arrendament de local i serveis prestats amb
l’empresa BFM Outsoucing 2008, SL (29 de juny de 2017)
11.- Contracte d’arrendament de local i serveis prestats amb la Fundació Eurecat
(31 de juliol de 2017)
12.- Contracte d’arrendament de local i serveis prestats amb l’empresa Dietary
Molecular Diagnostics, SL (28 d’agost de 2017)
13.- Contracte d’arrendament de local i serveis prestats amb l’empresa
Instalsegre, SL (18 de setembre de 2017)
14.- Contracte d’arrendament de local i serveis prestats amb l’empresa Stratesys
Technology Solutions, SL (16 d’octubre de 2017)
15.- Contracte d’arrendament de local i serveis prestats amb l’empresa Sosteca
Euroservices, SL (23 d’octubre de 2017)
16.- Contracte d’arrendament de local i serveis prestats amb l’empresa Reurco,
SL (24 d’octubre de 2017)
17.- Contracte d’arrendament de local i serveis prestats amb l’empresa Oteam,
SL (30 d’octubre de 2017) 17B Edif. 23 A
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Contractes de serveis de domiciliacions
1.- Contracte de servei de domiciliació amb l’empresa RS Servicios de
Teledetección, SL (30 de març de 2017)
2.- Contracte de servei de domiciliació amb l’empresari Sergi Perna Tarroc (28
d’agost de 2017)

Contractes de pàrquings
1.- Contracte de lloguer de plaça d’aparcament de vehicle amb Eva Farré Jové
(20 de juny de 2017)
2.- Contracte de lloguer de plaça d’aparcament de vehicle amb l’empresa BFM
Outsourcing 2008, SL (29 de juny de 2017)
3.- Contracte de lloguer de plaça d’aparcament de vehicle amb l’empresa BFM
Outsourcing 2008, SL (29 de juny de 2017)

Licitacions tramitades:

1.- EXP- 2016/SER-04: Contractació mitjançant procediment obert del servei de neteja
dels edificis del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. (Data contracte
11/07/2017)

Contracte adjudicat a Clanser, SA per un import de 114.748,04 euros (IVA exclòs)

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.
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(Data contracte 11/07/2017)

Contracte adjudicat a Eulen, SA per un import de 107.890,53 euros (IVA exclòs)

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.

Licitació deserta.

4.-

EXP-2017/SER-01:

Contractació

mitjançant

procediment

obert

del

servei

d’assistència tècnica per al desenvolupament de les tasques de direcció integrada de
projecte i serveis generals. (Data contracte 8/11/2017)

Contracte adjudicat a Eccus ProyectosTécnicos, Medioambientales y Obras, SL per un
import de 96.000 euros (IVA exclòs)

5.2. Convenis 2017

1.- Pròrroga al 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 (25/01/2017)

2.- Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centre de treball
subscrit entre el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida i Ricard
Soto Solà (24 de febrer de 2017)
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3.- Conveni marc de col·laboració entre el centre integral de formació
professional Ilerna, SL i el consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de
Lleida (15 de març de 2017)
4.- Conveni marc de col·laboració entre l’empresa Enersos I i el Consorci
Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida per al desenvolupament
d’activitats a l’Arborètum. (17 de març de 2017)
5.- Conveni marc de col·laboració entre l’empresa RS Servicios de
Teledetección, SL i el Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de
Lleida (30 de març de 2017)

6.- Annex I al conveni de col·laboració subscrit el dia 30 de març de 2017 entre
l’empresa RS Servicios de Teledetección, SL i el Consorci Parc Científic i
Tecnològic Agroalimentari de Lleida per a la realització del curs de pilotatge de
drons del 3 al 7 d’abril de 2017 (30 de març de 2017)
7.- Acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Lleida i el Consorci Parc Científic
i Tecnològic Agroalimentari de Lleida per a l’organització de la Setmana
Científica dins el marc de les activitats d’estiu per a joves.( 21 de juny de 2017)
8.- Acord d’adhesió a la contractació conjunta del subministrament d’energia
mitjançant la tramitació pel CSUC de l’acord marc 2018-2019 per seleccionar les
empreses que, a través dels corresponents contractes derivats, podran
subministrar energia, a les entitats adherides al grup de compra (Exp. 17/21)
(22 de juny de 2017)

9.- Annex I al conveni de col·laboració entre el Consorci Parc Científic i
Tecnològic Agroalimentari de Lleida, l’Ajuntament de Lleida i el Col·legi de
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Directors i Directores de Cinema de Catalunya i el Centre Experimental de la
Cinematografia i les Arts Audiovisuals de Catalunya (5 de juny de 2017)

10.- Annex IV al conveni de col·laboració entre el Consorci Parc Científic i
Tecnològic Agroalimentari de Lleida per a la realització de tasques docents al
centre Magical Media subscrit el dia 24 d’octubre de 2013 (19 de juliol de 2017)

11.- Conveni marc de col·laboració entre el Parc Científic i Tecnològic
Agroalimentari de Lleida i l’empresa Just Global Communication & International
Màrqueting, SL per al desenvolupament d’activitats a l’Arborètum-Jardí Botànic
de Lleida Pius Font i Quer (15 de setembre de 2017)
12.- Conveni de participació al projecte d’especialització i competitivitat territorial
INNO4AGRO Ecosistema Innovador per a un sector agroalimentari intel·ligent
subscrit entre una pluralitat d’entitats i el Consorci Parc Científic i Tecnològic
Agroalimentari de Lleida (21 de setembre de 2017)
13.- Acord de col·laboració entre l’Institut Salvador Seguí de l’Ajuntament de
Lleida i el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida per a l’establiment
de la col·laboració i suport al programa innovador i experimental. (21 de
setembre de 2017)

14.- Annex V al conveni de col·laboració entre el Consorci Parc Científic i
Tecnològic Agroalimentari de Lleida i el centre La Salle Mollerussa, signat el dia
11 de desembre de 2012, amb la finalitat d’establir una pròrroga del conveni per
al curs lectiu 2017/2018 (27 de setembre de 2017)

15.- Comunicació de participació en la primera contractació derivada (Exp.
17/28) de l’acord marc d’energia (gas i electricitat) (Exp. 17/01) (6 de novembre
de 2017).
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16.- Conveni marc de col·laboració entre el centre integral de formació
professional ILERNA, SL i el Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari
de Lleida (10 de novembre de 2017)

6.- Activitats desenvolupades pel Parc Científic
Entre els diversos projectes i activitats desenvolupades al Parc durant el l’any
2017, es poden destacar els següents:

6.1 Activitats

Cloenda dels casals de Nadal per a infants i joves al Parc Científic
(05/01/2017)
El Parc Científic de Lleida va acollir els dies de Nadal i la vigília de Reis la cloenda
de dos casals de Nadal, un dels quals s’havia desenvolupat al mateix Parc i
l’altre, a la Ludoteca Municipal Parc de Gardeny. Al Centre d’Iniciatives
Empresarials del Parc, la regidora de Cultura, Montse Parra, va presidir
l’acabament del taller de robòtica LEGO, organitzat per l’Ajuntament a
l’esmentada ludoteca. Nens i nenes d’entre 7 i 12 anys van participar en
l’activitat.
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La cloenda del segon torn del segon casal es va fer a la Sala Polivalent de l’edifici
CeDiCo, on dotze alumnes van aprendre a construir robots i a dissenyar drons
per imprimir-los després en 3D. Engijoc, amb la col·laboració del Parc Científic,
va organitzar el casal. L’última setmana de desembre ja s’havia celebrat un
primer torn d’aquesta activitat

Visita al Parc i sessió de treball de Claudio Mancilla, conseller regional de la
província del Ranco – Región de los Ríos (Xile), i Carlos Rodríguez, conseller
per la província de Valdivia, de Xile.
(16/01/2017)

Amb aquesta visita, ja són quatre els consellers regionals de Xile que coneixen
de primera mà el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. L’anterior
visita fou l’any 2015.
Els consellers es van interessar per les instal·lacions i serveis comuns del Parc
Científic, els criteris per a la selecció de les empreses, els serveis de valor afegit
que s’hi donen, tant directament com mitjançant el Consorci GlobaLleida, la
sensibilització, l’assessorament en els diferents estadis de l’evolució dels
emprenedors i les empreses (inici, acceleració, consolidació, etc.), la formació,
els vivers-incubadora i la xarxa de vivers a nivell provincial, la participació
conjunta en fires, les activitats de networking, i l’assessorament en finançament
i fons de capital risc, entre d’altres.
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A més, se’ls va posar en contacte amb la Fira de Lleida per a la seva possible
participació a Municipàlia.
Els va atendre el Sr. Xavier Ticó, responsable de l’Oficina de Projectes del Parc
Científic.

Participació del Parc a la Xarxa de Creixement empresarial, +Qualitat,
promoguda per l’IMO.
(09/02/2017)

L’objectiu del projecte era crear creixement compartit entre les empreses del
territori de Lleida.
El projecte +Q consisteix en la creació d’un espai de creixement compartit entre
les empreses de la província de Lleida, per augmentar la cultura de la qualitat i
el benestar dins l’empresa, a través de fòrums i laboratoris amb la metodologia
del coaching o formador empresarial
Són socis del projecte el Consell Comarcal de Les Garrigues, Consell Comarcal
Segarra, Ajuntament de Tàrrega, Paeria de Cervera, Ajuntament de Bell-lloc
d'Urgell, Ajuntament de la Granadella, ForumEmpresa, Hostaleria de Lleida,
COELL, Federació de Comerç de Lleida, PIMEC, Associació Empresa Familiar
de Lleida, GlobaLleida i Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.
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Dotze representants de les cambres de comerç de Girona, Perpinyà, Andorra i
Lleida visiten el Parc Científic.
(15/02/2017)

Dotze directius i tècnics de les cambres de comerç de Girona, Perpinyà, Andorra
i Lleida van visitar el Parc Científic de Lleida. Tots participen en el projecte CCI
Pirineus Med (Interreg VA-Poctefa), que coordina la Cambra lleidatana, l’objectiu
del qual és promoure la cooperació econòmica i els fluxos comercials en l’espai
transfronterer entre Catalunya, França i Andorra.
La delegació va celebrar una reunió de treball a l’Auditori Joan Oró del Parc per
parlar sobre l’economia de Lleida i les possibilitats de cooperació amb les terres
lleidatanes, amb la participació de tècnics del Parc Científic i de GlobaLleida. Els
assistents també van visitar el Fruitcentre i es van interessar per temes de
robòtica, agroalimentació i economia circular.

Participació del Parc a la Assemblea general de APTE i Foro Transfiere
(15 i 16/02/2017)
El Parc Científic va ser present al Foro Transfiere, a Málaga, on també es va
celebrar l’Assemblea General d’APTE),
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El Foro Transfiere, amb més de 4.000 congressistes i 1.500 entitats del sector
públic i privat, és el fòrum més important a nivell nacional en l’àmbit de la
innovació i networking d’empreses. En el marc de l’esmentat congrés, es va
mantenir una trobada informal amb la secretària d’Estat d’Innovació, Carmen
Vela, on ens va informar de les principals iniciatives de la Secretaria d’Estat en
relació als Parcs científics.
Posteriorment, a l’Assemblea d’APTE es va posar en coneixement dels
representants assistents aquest contacte i es va acordar seguir treballant per
aconseguir el suport dels grups polítics a la aprovació d’una DA amb la Llei dels
pressupostos 2017, que possibilités una moratòria dels parcs; també s’hi va
prendre l’acord de sol·licitar una reunió d’APTE amb la Secretaria d’Estat i amb
la participació també de la CRUE.

Jornada “Cap a l’economia circular europea”, d’Europe Direct, al Parc Científic
(23/02/2017)

Europe Direct Lleida va organitzar la jornada Cap a l’economia circular europea.
Més enllà del reciclatge, un nou model econòmic, a l’Auditori Joan Oró del Parc
Científic. L’alcalde de Lleida i vicepresident del Parc, Àngel Ros, i el president
del Consell Català del Moviment Europeu, Xavier Ferrer, van inaugurar la
jornada.
39
Parc de Gardeny –– Edifici CeDiCo 1a planta –
Tef. 973 272922 Fax 973 267161 25171 LLEIDA
www.pcital.es

Ferran Tarradellas, director de la Representació de la Comissió Europea a
Barcelona, i Francesc Gambús, diputat al Parlament Europeu i membre de la
Comissió de Medi Ambient, van pronunciar la conferència L’aposta per una
economia europea circular: el nou paquet legislatiu europeu, moderada pel tinent
d’alcalde Rafael Peris.
En el decurs de la jornada, també es van celebrar dues taules rodones. La
primera va ser Catalunya: marc estratègic i actuacions destacades per a l’impuls
de l’economia circular, amb la participació d’Arnau Queralt, director del Consell
Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya, i Mercè Rius,
directora general de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat. La segona taula va tractar el tema Economia
circular, un repte indefugible al territori, amb Ramon Canela, catedràtic de
l’ETSEA de la UdL; Lluís Martín, professor de l’ETSEA de la UdL, i Robert Soliva,
professor de l’ETSEA de la UdL, i moderada per Albert Sorribas, vicerector de
Política Científica i Tecnològica de la UdL.

Reunions amb els grups polítics del Congrés (diverses dates)
L’assemblea general d’APTE realitzada a Granada va acordar la creació dins de
l’associació d’una nova comissió de treball de parcs afectats pels ajuts als parcs
(Parquetazos). L’objectiu és que APTE es presenti com a interlocutora dels
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parcs, tant amb el ministeri com amb els grups polítics, i obri una via de
comunicació i d’estratègia que posi a l’agenda política la problemàtica financera
dels parcs.
Els integrants d’aquesta comissió d’APTE de parcs afectats per ajudes són:
•

PITA (Parque Científico y Tecnológico de Almería)

•

PTS Granada (Parque Tecnológico de la Salud de Granada)

•

Rabanales 21 (Parque Científico Tecnológico de Córdoba)

•

PCT Lleida

•

PC Madrid

•

PC Barcelona

•

PCT Cantabria

•

PT Aerópolis: PT Aeroespacial d’Andalusia

També estan afectats:
•

Parc de recerca Biomèdica

•

PT Huelva

•

PT Salamanca

•

PC de la UdG

Una de les primeres accions ha estat desenvolupar una DA per als pressupostos
generals de 2017,. Així mateix, es van planificar reunions per demanar a tots els
grups polítics dels diferents territoris que donin suport a la DA, perquè s’accepti
aquesta moratòria, cosa que implicaria els venciments del 2017 i tots els
anteriors que es trobin pendents.
Reunions desenvolupades:
Ciutadans (27/01/2017):
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Reunió al PCB amb Inés Arrimadas i l’equip econòmic de C’s. Hi van assistir els
parcs de Barcelona, Lleida i Granada. Molt bona receptivitat de C’s, amb el
compromís d’ Arrimadas de donar suport a la proposta.
ERC (03/02/2017):
Reunió amb Ester Capella i Joan Capdevila , d’ERC, al PC de Barcelona Capella
i Capdevila van demanar dades agregades dels parcs científics catalans i van
expressar el compromís de donar suport a la DA.
PDeCAT (10/02/2017):
A la reunió van assistir Jordi Xuclà i Carlos Campuzano i es van comprometre a
donar suport a la DA.
PSOE:
S’hi va contactar des d’Andalusia (Parc de Córdoba). Hi va assistir Antonio
Hernando, diputat del PSOE.
PP:
(8/03/2017)
La presentació es va fer a Madrid a l’equip format per Juan Bravo, responsable
dels temes d’I+D+i; Jaime de Olano, responsable dels pressupostos, i Jordi
Roca, vocal de la comissió d’economia. Tots ells van plantejar fer un pla de
viabilitat per als parcs espanyols i cercar una solució a llarg termini. Respecte a
la DA, no es materialitzaria fins al juny, ja que preveuen que l’aprovació dels
pressupostoses faci aquell mes. En aquest cas el paper del diputat canari seria
essencial.
PNV:
(8/03/2017):
Es va explicar a la representació la situació general dels Parcs i la DA en una
breu presentació.
PSC:
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Reunió amb Alícia Romero
Reunió APTE / CRUE amb el Secretari d’Estat d’Hisenda.
Hi van assistir:
El presidente d’APTE
El director general del Parc Tecnològic de Cièncias de la Salut de Granada
Por part de CRUE Universitats Espanyoles:
El vicepresident de CRUE i rector de la Universitat de Lleida
El president de CRUE I+D+i i rector de la Universitat de Còrdova
El secretari ejecutiu de CRUE-Gerències i gerent de la Universitat de Lleida
Per part de la Secretaria d’Estat d’Hisenda:
El secretario d’Estat
El director del Gabinet de la Secretaria d’Estat d’Hisenda
La secretaria general de Finançament Autonòmic i Local.
La directora del Departament de Recaptació de l’Agència Tributària
Per part de la Secretaria d’Estat d’Investigació, Desenvolupament i Innovació:
El director del Gabinet de la Secretaria d’Estat
El vocal assessor de la Dirección General de Política d’I+D+i

Durant la reunió, celebrada el 21 de març, es va lliurar un informe de la situació
dels parcs espanyols. També es va plantejar possibles solucions al problema del
deute i, a curt termini, l’aprovació d’una moratòria mitjançant un DA a la llei de
pressupostos 2017, i, més a llarg termini, una solució que consistiria en
l’ampliació del període d’amortització a 40 anys.

43
Parc de Gardeny –– Edifici CeDiCo 1a planta –
Tef. 973 272922 Fax 973 267161 25171 LLEIDA
www.pcital.es

Presentació de les accions d’impuls i col·laboració d’EURECAT al Parc Científic
i signatura d’un conveni amb la UdL
(09/03/2017)
L’objectiu de la presentació era recolzar la innovació tecnològica i la recerca de
les empreses del Parc Científic de Lleida perquè, a través d’elles, arribin al
col·lectiu empresarial de Lleida.
L’acte va comptar amb l’assistència de l’alcalde de Lleida i vicepresident del
Parc, Àngel Ros; el rector de la UdL i president del Parc Científic, Roberto
Fernández, i el president del centre, Xavier Torra, que van formalitzar l’acord que
permetrà la creació de la plataforma AgriTech Big Data i la instal·lació de la seu
d’Eurecat a Lleida, entre altres temes. Es tractarà de combinar capacitats digitals
i reforçar el Maqcentre per seguir innovant en maquinària agrícola.
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El Parc Científic i l’aeroport d’Alguaire acullen un curs de pilots a càrrec d’HEMAV
L’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) homologa el curs i el títol és vàlid
per a tot el territori espanyol
(13/03/2017)
HEMAV, la major operadora de drons de l’Estat i especialitzada en aplicacions
en el sector agrícola, va explicar en la presentació que durà a terme al Parc i a
l’aeroport d’Alguaire un curs de pilots de drons del 27 de març al 8 d’abril.
El vicepresident del Parc i alcalde de Lleida, Àngel Ros, va manifestar que Lleida
i el Parc volen liderar una tecnologia que ja té present, però que encara tindrà
més futur en el món de la planificació agrària. Per aquesta raó, va declarar que
“té sentit que el Parc, conjuntament amb l’Associació Lleida Dron i la Universitat,
tiri endavant aquest curs, que només s’ha dut a terme a Madrid i a Barcelona”.
Laura Samsó, responsable de projectes especials d’HEMAV en diferents sectors
entre els que destaca l’agricultura de precisió, va explicar les característiques
d’aquest primer curs oficial de pilots de drons, de pes inferior a 25 kg, que
realitzarà les pràctiques a l’aeroport d’Alguaire i les assignatures teòriques al
Parc, on instal·larà un simulador de vol. El curs, que consta de 64 hores lectives
i es podrà seguir en la modalitat assistencial, presencial, intensiva o parcial, en
horaris de matí o tarda, està homologat per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria
(AESA) i el títol serà vàlid per a tot el territori espanyol.
Les classes teòriques van començar el 27 de març i van finalitzar el 8 d’abril, per
reprendre’s les pràctiques després de Setmana Santa. Les sessions online es
van realitzar entre el 27 de març i el 2 d’abril. A més dels dos certificats que
s’emetran als pilots que superin aquest curs, també podran formar part d’una
borsa de pilots de drons, que els ajudarà a cercar treball d’una manera més
efectiva.
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El vicerector de Polític Científica i Tecnològica de la UdL, Albert Sorribas, va
valorar accions de formació de nous professionals, ja que “es necessiten aquests
pilots per fer realitat la innovació en el món del sector agroalimentari”. Andreu
Ibáñez, president de l’Associació Lleida Dron, impulsor del curs juntament amb
el Parc i la UdL, va destacar que el 50% del mercat dels drons està dedicat a la
investigació en el món agroalimentari. “No només necessitem pilots que facin
anar els drons. També cal gent que sàpiga processar les dades obtingudes, les
apliqui i les presenti de manera entenedora al pagès”.

Una delegació d’un grup productor agrícola de Guatemala visita el Parc Científic
Es van interessar pel model del Parc per integrar empreses innovadores
(13/03/17)

Una delegació de Raíces Fuertes Guatemala SA, acompanyada per inversors i
assessors, va visitar el Parc Científic i les empreses Axeb Biotech, AKIS
Internacional i el Fruitcentre. Els visitants es van interessar pel model d’integració
d’empreses innovadores que va posar en marxa el Parc Científic.
Durant la visita van mantenir una reunió amb el vicepresident del Parc i alcalde
de Lleida, Àngel Ros, i amb el conseller del Parc i vicerector de Política Científica
i Tecnològica de la Universitat de Lleida, Albert Sorribas. També van visitar el
Liquid Galaxy i van coneixer les aplicacions geogràfiques i agrícoles dels drons.
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La delegació estava formada per Armando Asturias, Giocondo Granai, José
Antonio Romero, Antonio Marinetto, Joan Gargallo i Santiago Bassols. Raíces
Fuertes és un grup productor agrícola que impulsa el cooperativisme agrari a
Guatemala.

Acord entre el Parc Científic i la Fundació Fiware per posar en marxa el laboratori
Lleida Fiware Hub, en el marc de la fira CeBit 2017
(21/03/2017)
El vicepresident del Parc Científic i alcalde de Lleida, Àngel Ros, i el president
de la Fundació Fiware, Ulrich Ahle, van acordar la creació a Lleida del laboratori
Lleida Fiware Hub, que s’ubicarà al Parc Científic. La reunió entre Ros i Ahle va
tenir lloc a la fira tecnològica CeBIT de Hannover amb la participació del gerent
del Parc, Josep Clotet, i el director de Lleida Drone, Andreu Ibáñez.
El nou centre tecnològic permetrà capacitar tècnics universitaris i d’empreses,
elaborar projectes i crear llocs de treball en els sectors Smart Agro, Smart
Industry i Smart Cities. Aquest serà el quart laboratori que s’instal·la al Parc
després del Microsoft Productivity Lab, el Liquid Galaxy Lab i el Lleida Drone
Lab, a banda de la propera creació també de l’AgriTech Big Data
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Curs de Pilots de Drons al Parc Científic
(03/04/2017)

Tretze homes i una dona van realitzar el Curs de Pilots de Drons que les
empreses HEMAV i RS Aviation imparteixen al Parc Científic de Lleida.
Les assignatures teòriques es cursen al Parc Científic i, posteriorment, es fan les
pràctiques a l’Aeroport d’Alguaire. Els alumnes que aprovin els exàmens finals
reben el títol de pilot de drons, de menys de 25 quilos de pes, vàlid per a tot el
territori de l’Estat. El curs està homologat per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria
(AESA).

Acte de lliurament dels premis Mensa a Luisa F. Cabeza, el GREA, Andreu
Ibáñez, Lleida Drone i la Fundació Lleida Solidària
(20/04/2017)

La investigadora Luisa F. Cabeza, el Grup de Recerca d’Energies Aplicades
(GREA) de la Universitat de Lleida, Andreu Ibáñez, l’associació Lleida Drone i la
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Fundació Lleida Solidària van rebre els premis al coneixement de Mensalleida.
El Parc Científic va col·laborar en l’organització dels guardons.
El lliurament es va celebrar a l’Auditori Joan Oró del Parc Científic i Tecnològic
de Lleida. A l’acte van intervenir el president de Mensa Espanya, Carlos Cejudo;
el vicerector d’Activitats Culturals de la Universitat de Lleida, Joan Biscarri; el
gerent del Parc Científic, Josep Clotet, i el responsable de Mensalleida, Josep
M. Farré.

Visita al Parc dels alumnes del màster de Ciberseguretat de la Next International
Business School de Madrid
(26/04/2017)

Un grup d’alumnes del màster de Ciberseguretat de la Next International
Business School de Madrid van visitar el Parc Científic i el Centre d’Art d’Època
Moderna (CAEM), entre altres empreses. Els va acompanyar Josep M. Miret,
professor de l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida. El
gerent del Parc, Josep Clotet, els va explicar la funció del complex i les
característiques de les principals empreses que hi estan ubicades.
Els estudiants es van interessar per les empreses TIC del Parc tant per motius
professionals com per la possibilitat d’elaborar-hi els seus treballs de final de
cicle. És el segon any que alumnes d’aquest màster de Ciberseguretat visiten el
Parc Científic de Lleida.
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El Liquid Galaxy LAB del Parc Científic rep beques de Google per cinquè any
consecutiu
(05/05/2017)
Lleida ha obtingut 19 beques en 5 anys del programa Google Summer of
Code

Per cinquè any consecutiu, Google va becar cinc estudiants de l’Escola
Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida a través del Liquid Galaxy
LAB, un dels laboratoris del Parc Científic i Tecnològic que lidera Andreu Ibáñez.
Els projectes seleccionats pel programa Google Summer of Code estan
relacionats amb les tecnologies de mapes de Google, com el Liquid Galaxy, i
l’IoT (Internet de les Coses), amb les balises Bluetooth The Physical Web.
Els autors i els projectes becats són els següents: Javier Calvo, pel projecte
Visualització parcel·lària amb el Liquid Galaxy; Ivan Josa, per Anàlisi i
visualització de Big Data en transports públics; Gerard Farré, per Tractament
interactiu de dades meteorològiques; Guillem Barbosa, per Visualització de la
Viquipèdia al Liquid Galaxy, i Gerard Rovira, per Sistema informàtic i social de
records de viatges. Els estudiants desenvoluparan els projectes becats aquest
estiu al Liquid Galaxy Lab.
En cinc anys, Lleida ha obtingut 19 beques del programa Google Summer of
Code. Això significa un import proper als 105.000 €, ja que cada beca està dotada
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amb 5.500 €. Enguany, 1.400 estudiants de 201 organitzacions de tot el món han
rebut beques de Google.

Presentació del programa d’ensenyament de la tecnologia dron a les escoles en
l’International Drone Day
(08/05/2017)
L’esdeveniment va acollir al Magical Media les darreres novetats del sector

L’International Drone Day, celebrat al Magical Media, va ser l’escenari de la
presentació del programa Enlairem la tecnologia: formació STEM amb drons,
que donarà a conèixer als alumnes d’ESO i dels últims cursos de Primària la
tecnologia dels drons i les seves diverses aplicacions.
El programa s’inicia el curs 2017/18 amb l’objectiu d’aprofundir en les
competències digitals i científiques dels estudiants. La iniciativa és una aposta
en aquest sentit de la secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat
Digital, el clúster Catalonia Smart Drones, l’Associació Lleida Drone i la Fundació
Hemav.
La celebració del Dia Mundial dels Drons va demostrar la contínua innovació que
viu el sector. Així, per exemple, els assistents van comprovar l’estabilitat dels
vols dels DJI Mavic Pro, uns aparells petits i plegables que acaben de sortir al
mercat. La instal·lació al recinte del Magical Media d’un simulador de vols de
drons també va ser una de les atraccions de l’esdeveniment.
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Com en jornades anteriors, hi va haver, a més, demostracions de vols i
d’impressions de parts de les naus en 3D, xerrades i exposicions. Lleida, de la
mà de l’Associació Lleida Drone, és l’única ciutat del sud d’Europa que organitza
aquesta trobada.

XVI Jornada Tècnica de Postcollita de l’IRTA al Parc Científic
(16/05/2017)
Informació sobre les noves eines tecnològiques i sobre exportacions fora
de la UE

Uns 150 tècnics van assistir a la XVI Jornada Tècnica de Postcollita que l’IRTA
va celebrar a l’Auditori Joan Oró del Parc Científic de Lleida. La jornada va donar
una visió general de les noves eines tecnològiques que es poden aplicar a la
postcollita de la fruita. A més, va incloure una taula rodona per analitzar els reptes
que han de superar les empreses per exportar els seus productes fora de la Unió
Europea.
Josep Usall, cap del Programa de Postcollita de l’IRTA, i Rosa Altisent, gestora
d’Innovació del Programa de Postcollita de l’IRTA, van inaugurar el curs. Els
ponents van estar la directora científica de l’IRTA, Conxita Royo; Elena Costa,
Carla Casas i Jordi Giné, del Programa de Postcollita de l’IRTA, i Angelo Zanella,
el líder del grup Storage and Postharvest Biology, d’Itàlia. Van participar en la
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taula rodona sobre exportacions Irene Marqués, d’Endullesa; Josep Lluís Trilla,
d’ACTEL, i Fernando J. González, de Fruitaria.

Ampliació de les instal·lacions de l’empresa GFT al Parc Científic
(24/05/2017)
Amb capacitat per a 60 treballadors més en una primera fase i properament
per a altres 80

L’empresa GFT, especialitzada en la transformació digital del sector financer, va
ampliar les seves instal·lacions al Parc Científic de Lleida. GFT disposa ara d’una
superfície addicional de 700 m2, amb capacitat per incorporar-hi 60 nous
treballadors. Properament, la multinacional alemanya adequarà un nou espai
que li permetrà augmentar la plantilla en 80 treballadors més.
GFT celebra enguany el cinquè aniversari de la seva implantació al Parc Científic
de Lleida, on va començar amb 28 professionals, i en l’actualitat compta amb un
equip de 150. L’ampliació dobla, de fet, la superfície inicial de l’empresa i se situa
en els 1.400 m2.

El centre d’FP Ilerna contracta un espai de 1.700 m2 al Magical Media
(26/05/2017)
Hi invertirà 1 milió d’euros i tindrà una plantilla de 97 persones
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El centre de Formació Professional Ilerna ha contractat un espai de 1.700 m 2 al
Magical Media per instal·lar-hi la seu dels seus cursos online. Amb aquesta
operació, el Magical registra una ocupació gairebé del 75% de l’equipament.
La seu dels cursos online començarà a funcionar a principis del proper curs
escolar amb una plantilla de 97 persones. Els alumnes dels cicles audiovisuals
d’Ilerna ja realitzen les classes pràctiques al Magical Media i, properament,
n’utilitzaran els recursos tècnics.
El centre audiovisual del Parc Científic creix en capacitat i potencialitat gràcies a
aquesta nova incorporació, que s’afegeix a la presència del Centre de la
Cinematografia i les Arts Audiovisuals de Catalunya i del departament Film
Comision de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Lleida.

Celebrada una jornada de GAINN i Fòrum Empresa al Parc Científic
(06/06/2017)
Inaugurada per Àngel Ros, Ferran Badia i Oriol Oró
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GAINN i Fòrum Empresa van celebrar una jornada a l’Auditori Joan Oró del Parc
Científic. En la inauguració, el vicepresident del Parc i alcalde de Lleida, Àngel
Ros; Ferran Badia, vicerector de Planificació, Innovació i Empresa de la
Universitat de Lleida, i Oriol Oró, director de GlobaLleida, van parlar sobre
R+D+I, factors claus de la innovació.
Els ponents van abordar diversos temes com les polítiques públiques, els ajuts
a la cooperació tecnològica internacional, el finançament dels projectes d’R+D+I
i les deduccions fiscals. El gerent del Parc Científic, Josep Clotet, va exposar el
paper dels parcs tecnològics i la col·laboració empresa-universitat. La jornada va
finalitzar amb un dinar col·loqui sobre Experiències empresarials en R+D+I, que
va dirigir Ramon Térmens, president del Grup Taurus.

Tesi doctoral sobre la tecnologia del Liquid Galaxy, un dels laboratoris del Parc
Científic
(09/06/2017)
L’autor és Ismael Arroyo, alumne de l’EPS i becat tres vegades per Google

Ismael Arroyo va presentar la primera tesi doctoral sobre la tecnologia Liquid
Galaxy, un dels laboratoris del Parc Científic de Lleida. Arroyo va llegir el treball
Optimization of Display-Wall Aware Applications on Cluster Based Systems, a
l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida. El tribunal estava
format per Tomàs Margalef, Fernando Cores i Malcom Atkinson, que van atorgar
al doctorand la qualificació d’excel·lent.
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Els sistemes d’informació i comunicació que treballen amb grans volums de
dades necessiten utilitzar plataformes que permetin una representació
comprensible per als usuaris. La tesi d’Arroyo analitza les plataformes Cluster
Display Wall, emprades per a la visualització de dades massives, i treballa amb
la plataforma Liquid Galaxy desenvolupada per Google. Arroyo ha guanyat en
tres ocasions beques d’estiu de Google i actualment és un dels seus mentors.

Celebrada la jornada de Sofos Energia sobre fotovoltaica al Parc Científic
(21/06/2017)
L’autoconsum d’aquesta energia suposa una rendibilitat superior al 12%

Sofos Energia, amb la col·laboració del Parc Científic, va celebrar la jornada
Energia solar fotovoltaica: produeixi electricitat a la seva empresa. El director
general de l’empresa, Raúl Martínez, va presentar la jornada, que va tenir lloc a
l’Auditori Joan Oró del Parc Científic.
Ponents de Sofos Energia van exposar els diversos aspectes de les instal·lacions
d’autoconsum fotovoltaic per al sector industrial a Catalunya i en l’àmbit
internacional. Les dades més rellevants aportades a la jornada van ser que la
producció d’energia fotovoltaica a l’empresa redueix fins a un 30% l’import de la
factura energètica i, a més, permet obtenir una rendibilitat superior al 12%.
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Col·laboració amb Museu del Clima i la Ciència de Lleida
(22/06/2017)
En centre acull la part més espectacular del llegat Oró, i està dotat amb
una consola d’IA produïda al Liquid Galaxy Lab del Parc Científic

El Museu del Clima i de la Ciència de Lleida, situat entre el Parc Científic i el barri
de la Mariola, va obrir les seves portes. L’àrea museística ocupa 50.000 m2, la
majoria dels quals a l’aire lliure, per divulgar i desvetllar l’interès per la ciència i
el clima. L’únic espai tancat acull part del llegat del científic lleidatà Joan Oró.
La Sala Oró està dotada amb una consola d’intel·ligència artificial (AI-Oró) que
utilitza el llenguatge natural de Google i que ha produït el Liquid Galaxy Lab del
Parc Científic. Es tracta d’un sistema domòtic que respon preguntes per veu
sobre la vida del Dr. Oró.
D’altra banda, l’espai obert del museu disposa de la primera xarxa pública per
fer volar drons, que gestionarà l’associació Lleida Drone, amb seu al Parc
Científic. L’àrea central del nou museu, impulsat per l’Ajuntament de Lleida amb
la col·laboració de la Fundació La Caixa, és una pèrgola que crearà, amb el
temps, una coberta vegetal.
L’alcalde de Lleida i vicepresident del Parc Científic, Àngel Ros, va explicar que
l’equipament és important, “en primer lloc, des del punt de vista de la divulgació
científica i l’aproximació al coneixement, i, en segon lloc, com un nou concepte
de museu, en què el parc-museu en si explica el clima i el medi ambient, i també
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des de la cohesió social, ja que se situa al barri de la Mariola en la seva connexió
amb el Parc Científic i Tecnològic de Gardeny”.

Un total de 54 infants i joves inscrits al campus tecnològic del Parc Científic
(27/06/2017)
L’activitat s’estructurava en torns setmanals que van finalitzar el 28 de juliol

Un total de 54 infants i joves es van inscriure al campus tecnològic d’estiu que
es desenvolupa al Parc Científic de Lleida. L’activitat s’estructurava en torns
setmanals. Els participants tenien entre 6 i 16 anys i van treballar la robòtica i la
programació.
Engijoc, amb la col·laboració del Parc Científic, organitzava el campus. L’horari
era de les 9 a les 14 hores i incloïa una hora per gaudir de la piscina.
Posteriorment va començar la Setmana Científica-ROV (drons submarins) per a
joves d’entre 13 i 17 anys. La regidoria de Joventut de Lleida, en col·laboració
amb Lleida Drone i el Parc Científic, va organitzar aquesta setmana.

Jornada de l’IRTA sobre teledetecció aplicada a l’agricultura al Parc Científic
(29/06/2017)

Amb la participació de 150 professionals
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Un total de 150 professionals van participar en la Jornada cientificotècnica de
teledetecció aplicada a l’agricultura, que va organitzar l’IRTA a l’Auditori Joan
Oró del Parc Científic de Lleida. La jornada va presentar els principals avenços
científics en aquest àmbit i els investigadors convidats van explicar les seves
experiències.
Carmel

Mòdol,

director

general

d’Alimentació,

Qualitat

i

Indústries

Agroalimentàries del DARP, va presentar l’acte. Al matí hi van intervenir experts
en la teledetecció aplicada al maneig del reg, la fertilització i la detecció de
malalties i fenotipatge.
Paral·lelament, es va instal·lar

una exposició d’empreses i projectes de

teledetecció a la Sala Polivalent del Parc.

Alumnes del Curs de Màrqueting i Compravenda Internacional van visitar el Parc
Científic
(29/06/2017)
Interessats per les activitats de recerca agroalimentària i tecnològica
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Un grup d’alumnes que seguien el curs per obtenir el certificat professionalitzador
de Màrqueting i Compravenda International, realitzat pel departament de Treball,
van visitar el Parc Científic de Lleida. Els va atendre el gerent del Parc Científic.
Els visitants es van interessar per les activitats de recerca agroalimentària i
tecnològica que es desenvolupen al Parc. Així mateix, van conèixer el perfil de
les empreses que el formen.

Presencia d’Axeb Biotech a la campanya “Europa inverteix amb tu”, d’Europe
Direct
(04/07/2017)

L’empresa, ubicada al Parc Científic, va participar en dos projectes
europeus

Axeb Biotech, empresa ubicada al Parc Científic, és un dels exemples que recull
la campanya Europa inverteix amb tu, que va posar en marxa Europe Direct
Lleida. La campanya presenta, en format audiovisual, sis companyies que han
obtingut finançament europeu per desenvolupar projectes de creixement. Els
vídeos es van coproduir amb Lleida TV.
Axeb Biotech participa en dos projectes europeus en consorci amb altres socis
internacionals. Un dels projectes és MyToolBOx, que cerca la reducció de
floridures i micotoxines en les cadenes d’aliments i pinsos. El segon és
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AgroCycle, un projecte que aborda el reciclatge i la valoració dels residus del
sector agroalimentari.
Lleida TV i Xarxa de TV Local emeten els vídeos de les empreses seleccionades
per Europa Direct. També es difonen a través de les xarxes socials d’Europe
Direct i de l’Ajuntament de Lleida.

Visita de 50 professors del Moviment d’Innovació Educativa de Lleida al Parc
Científic
(07/07/2017)

Uns 50 professors del Moviment d’Innovació Educativa de Lleida (Mielleida) van
visitar el Parc Científic. La visita formava part de les activitats que desenvolupen
a l’Escola d’Estiu Joan Miret. El gerent del Parc, els va rebre i els va explicar la
constitució i els objectius del Parc Científic.
Els professors van visitar també els tallers de la Setmana Científica-ROV (drons
submarins) per a joves d’entre 13 i 17 anys, que es realitzava a l’edifici CeDiCo
del Parc Científic. Després van gaudir d’una visita guiada al Museu del Clima i
de la Ciència.

Setmana Científica-ROV celebrada al Parc Científic
(10/07/2017)
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El curs de drons submarins va reunir vint alumnes, dues noies i 18 nois d’entre
13 i 16 anys. Així mateix, el van seguir els deu becaris de Google que fan
pràctiques al Liquid Galaxy Lab del Parc Científic. Els joves van dissenyar,
construir i programar tres drons. Durant la cloenda, dos dels alumnes van
presentar un vídeo de l’activitat. Després, els cursetistes van realitzar una
demostració de navegació d’un ROV en una piscina.
La Setmana Científica va estar organitzada per la regidoria de Joventut de
l’Ajuntament de Lleida amb la col·laboració del Parc Científic i de Lleida Drone.

Lliurament dels primers títol de pilot de drons de Lleida al Parc Científic
(14/07/2017)

La regidora Sara Mestres i la directora de Formació d’HEMAV, Adriana Triviño,
van lliurar el títol oficial de pilot de drons als catorze primers alumnes formats a
les terres de Lleida. L’acte es va realitzar al Parc Científic de Lleida, on s’havien
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impartit des de l’abril les classes teòriques. Posteriorment es va obrir una nova
convocatòria per obtenir aquesta acreditació professional.
En la seva intervenció, Sara Mestres es va referir a les noves actuacions i
professions que es deriven de l’aplicació dels drons a l’agricultura i a altres
activitats, que generen nous perfils professionals innovadors. Així mateix, va
felicitar els nous pilots.

Presentats onze projectes becats per Google als laboratoris del Parc
(24/08/2017)

Els laboratoris TIC del Parc Científic de Lleida van acollir la presentació dels onze
projectes becats pel programa Google Summer of Code, que han estat creats i
desenvolupats al Liquid Galaxy LAB i al LleidaDrone LAB. Van participar-hi 25
estudiants i mentors de quatre continents mitjançant la presència física o virtual
per videoconferència. En aquesta sessió, es van mostrar aplicacions basades en
les tecnologies de mapes de Google, el Liquid Galaxy i les balises Bluetooth
Physical Web.
El 2017, per cinquè any consecutiu, Google va becar projectes nascuts en el
marc del Liquid Galaxy Lab. Els becats de l’any 2017 eren cinc treballs d’alumnes
de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida
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FEMAC celebra el PIC Meeting al Parc Científic i a la Fira de Sant Miquel
(28/09/2017)

El president del Parc Científic i alcalde de Lleida va inaugurar el PIC Meeting de
FEMAC, el clúster de mitjans de producció vegetal de Catalunya amb seu al Parc
Científic. La primera jornada va tenir lloc al Parc i va versar sobre programes
europeus en innovació agrícola i de plantes.
Hi va participar com a ponent Lise Lykke Steffensen, CEO del centre NordGen i
encarregada de la gestió de Svalbard Global Seed Vault (un magatzem de llavors
on es guarden fins a 880.000 mostres). També hi van intervenir representants de
la Fundació Ellen McArthur, que van parlar del concepte economia circular en
l’agricultura

El Fons FEDER atorga 1,8 milions d’euros a Inno4agro per impulsar la
tecnificació del sector agroalimentari
(19/09/2017)
Contempla la rehabilitació de l’antiga Capitania d’Artilleria del Parc
Científic
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El Fons FEDER va concedir 1,8 milions d’euros al projecte Inno4agro, que lideren
l’Ajuntament i la Universitat de Lleida (UdL), que promourà la tecnificació del
sector agroalimentari a la regió. El projecte contempla la rehabilitació de l’antic
edifici de Capitania d’Artilleria al Parc Científic i Tecnològic de Lleida.
La subvenció a fons perdut de la UE reconeix “el lideratge de Lleida en el món
agroalimentari”, segons Àngel Ros, vicepresident del Parc Científic i alcalde de
Lleida. En aquest sentit, Albert Sorribas, vicerector de Política Científica i
Tecnològica de la UdL, va afirmar que la universitat lleidatana “té un pla ben
definit i ha fet de l’alimentació un dels seus grans eixos amb voluntat de ser
capdavanters”.
El tinent d’alcalde i regidor de Promoció de la Ciutat, Rafel Peris, va destacar les
accions previstes per Inno4agro que s’adreçaran a millorar l’accés de les pimes
del sector per mitjà del Parc Científic, dinamitzarà un espai d’innovació i un
laboratori també al Parc Científic i impulsarà projectes estratègics d’R+D amb la
finalitat de generar innovació en el territori a través de la UdL, entre d’altres.
El pressupost total d’Inno4agro és de 3.675.000 euros

Missió tecnològica a Silicon Valley dels laboratoris TIC del Parc Científic
(09/10/2017)
Visitant Google, Apple i Facebook, entre altres companyies
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Els cinc alumnes becats per Google van fer a l’octubre una missió d’ampliació de
coneixements a Silicon Valley. Els becaris desenvolupen els seus projectes als
laboratoris TIC del Parc Científic. Els va acompanyar Andreu Ibáñez, mentor dels
estudiants i coordinador dels laboratoris.
El grup va visitar la central de Google i altres gegants de la tecnologia mundial
com Apple, Facebook, HP, Intel, Wikimedia Foundation o la Universitat de
Stanford. Silicon Valley està situat al nord de l’estat de Califòrnia (EUA).
Lleida ha obtingut en cinc anys 19 beques del programa Google Summer of
Code. Això significa un import proper als 105.000 €, ja que cada beca està dotada
amb 5.500 €. Enguany, 1.318 estudiants de 201 organitzacions del món han
rebut beques de Google.

La Federació ALLEM, amb seu al Parc Científic, celebra les XVIII Jornades
Tècniques
(28/10/2017)

Sobre els reptes dels serveis socials per a les persones amb discapacitats
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La Federació ALLEM, amb seu al Parc Científic de Lleida, va celebrar les XVIII
Jornades Tècniques, que abordaren els reptes dels serveis social per a les
persones amb discapacitat. La trobada va tenir lloc el 28 d’octubre, a partir de
les 9.00 hores, al Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera de la
Universitat de Lleida (Campus de Cappont).
Fernando Fantova, consultor independent i vinculat al moviment associatiu de la
discapacitat i al desenvolupament comunitari, va impartir la ponència inaugural
a les 9.30 hores parlant de les entitats associatives de la discapacitat en la
construcció dels serveis socials universals. Desprès Antoni Mateus, president
d’ALLEM, va cloure les jornades.
Diferents experts i expertes van tractar durant el matí els projectes vitals
desenvolupats en comunitat, els criteris de cribratge per als procediments de
modificació de la capacitat, el model flexible d’inserció laboral, la sexualitat i els
trastorns de conducta

Ilerna Online inaugura les seves instal·lacions al Magical Media
(13/11/2017)
Donen feina a un centenar de persones i a finals d’any haurà creat 114 nous
llocs de treball
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Ilerna Online va inaugurar la nova seu, de 1.700 m2, ubicada al Magical Media
del Parc Científic de Lleida. El centre educatiu ha creat 97 nous llocs de treball i,
a finals d’any, tindrà una plantilla de 114 persones, segons el CEO d’Ilerna, Jordi
Giné. Àngel Ros, president del Parc Científic i alcalde de Lleida, va presidir l’acte,
que va comptar amb la participació del conseller delegat del Parc i tinent
d’alcalde, Rafael Peris, i del representant del departament d’Ensenyament Jordi
Solana, entre altres personalitats.
Ros va qualificar Ilerna Online “d’orgull de la ciutat” i va destacar la seva aposta
per la Formació Professional (FP) quan ningú ho feia i la seva capacitat
d’innovació en aquest àmbit. El president del Parc va assegurar que el centre
educatiu és “el més avançat de l’Estat”. El vessant online del centre, que també
imparteix ensenyament presencial, “cobreix un paper social importantíssim,
perquè permet augmentar la qualitat professional de les persones que ja
treballen en el sector”, va afirmar Ros.
Ilerna Online imparteix onze titulacions oficials de grau mitjà i superior i espera
homologar-ne deu més a curt termini. Entre les actuals titulacions hi ha les
sanitàries, d’Imatge i So, Administrativa, Informàtica i Serveis Sociosanitaris.
Més de 5.000 alumnes cursen les diferents modalitats a distància d’FP.

El Banc de Sang i Teixits de Lleida recull donacions de sang al Parc Científic
(16/11/2017)
Els treballadors i les treballadores del complex donen sang dos cops a
l’any
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El Banc de Sang i Teixits de Lleida va desplaçar el seu autobús al Parc Científic
per recollir donacions de sang solidàries dels treballadors i les treballadores del
complex. El bus va estar aparcat davant dels edificis H des de les 11.00 fins a
les 16.00 hores per fer les extraccions als donants.
Les persones que treballen al Parc donen sang dos cops a l’any, al novembre i
al maig. En aquestes campanyes es recull, de mitjana, una trentena de
donacions

Èxit del Google Devfest Lleida celebrat al Parc Científic amb 130 inscrits
(09/12/2017)

El Google Devfest Lleida 2017 es va celebrar al Parc Científic amb èxit de
participació, ja que s’hi van inscriure 130 persones. La trobada, organitzada pel
Google

Developer

Group

(GDG)

Lleida,

s’adreçava

principalment

a

preuniversitaris de Formació Professional i Batxillerat, però també hi van
participar estudiants de Secundària.
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Una de les novetats més apreciada pels participants van ser les ulleres de realitat
virtual i augmentada, que van provocar cues entre els participants que volien
provar-les. Aquestes ulleres, de l’empresa Exovite, de Saragossa, s’utilitzen per
a intervencions quirúrgiques.
La Devfest va palesar, a més, el dèficit de programadors que pateixen les
empreses del Parc Científic i Tecnològic de Lleida, que el president del GDG
Lleida, Andreu Ibáñez, estima en 170 professionals. Així mateix, Vanesa
Galcerà, del GDG Tarragona, va dir que les jornades atrauen només un 15% de
dones

Casal infantil i juvenil de Robòtica i Programació per Nadal al Parc Científic
(27/12/2017)

Per a infants i joves de 6 a 16 anys

Engijoc, amb la col·laboració del Parc Científic de Lleida, va organitzar el
tradicional casal infantil i juvenil de Nadal sobre Robòtica i Programació al Parc
Científic i Tecnològic de Lleida. El casal s’adreça a nens i joves d’entre 6 i 16
anys. Hi haurà dos torns:
▪

Primer torn: els dies 27, 28 i 29 de desembre, de les 9.00 a les 13.30 hores.

▪

Segon torn: els dies 2, 3, 4 i 5 de gener de 2018, de les 9.00 a les 13.30
hores.
70
Parc de Gardeny –– Edifici CeDiCo 1a planta –
Tef. 973 272922 Fax 973 267161 25171 LLEIDA
www.pcital.es

El taller va treballar amb el Jok i l’Engy, dos personatges que necessiten ajuda.
Els participants al casal havien d’assolir reptes adaptats al seu nivell de mecànica
i programació per ajudar-los. Utilitzant el material LEGO WeDO i LEGO
Mindstorms per fer-ho.

1. Magical Media

7.1 Accions desenvolupades

Cursos i formacions
Formació de l’alumnat de la Universitat de Lleida (UdL)
El curs 2016/17 es van doblar el nombre d’assignatures del Grau de
Comunicació Audiovisual de la Universitat de Lleida impartides al Magical. En
total, es van impartir 6 assignatures, fet que suposa que uns 400 alumnes es
van formar 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.
2on QUADRIMESTRE
1. Dilluns de les 16.00 a les 19.00 hores: Teoria i pràctica de la
producció de so i locució
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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
Curs 2017/18, es manté a l’alça el nombre d’alumnes de la Universitat de
Lleida que accedeixen a les instal·lacions del Magical. Durant aquest curs, a
més a més, es van incrementar les hores d’ocupació de sales tècniques i
platós per part dels alumnes, donat que el professorat va desdoblar els grans
grups en petits grups de treball i de pràctiques per tal de donar una formació
de qualitat.

1er QUADRIMESTRE del curs 2017/2018
Durant el primer quadrimestre del curs 2017/18 que correspon als
mesos que van de setembre a desembre de 2017 es va impartir un
total de dos assignatures:
•

Introducció a les TIC en Comunicació Audiovisual

•

Formats d’informatius en Televisió

A partir de gener de 2018 ,les assignatures que s’imparteixen seran quatre més.

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 van formar uns 40 alumnes. Les classes van començar a finals
d’octubre de 2017 i finalitzaran el mes d’abril del 2018.
Els alumnes també col·laboren com a pràctiques en les diverses activitats del
Magical.

Altres alumnes en pràctiques
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Durant els mesos d’estiu de 2017, 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,
l’Institut de la Caparrella i el Centre Ilerna,
El Magical va assumir 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
utilitzin tot l’equipament i hi facin les pràctiques ha requerit l’establiment de torns
de treball.

Produccions 2017

Curtmetratges
•

MAI,

de

Marta

Gonzalez.

Lloguer d’equips

de gravació,

postproducció en AVID i Mistika.
Divulgatius
•

GRAVACIONS pel programa Magnet de la Fundació Bofill al plató
3, 4 i al vestíbul del centre Magical.

Videoclips
•

ARLO - Invierno - Mistika

•

AMONGSTER - Teacher – Mistika

•

ROGER ARGEMI. Gravació integra al plató 1

•

CLEMENTINA -Jordi Boquet. Plato 1 i Mistika

•

ME AND THE BEES – Feel Good - Jordi Castells. Mistika

•

BLAUMUT. Vint-i-un Botons. Gravació i posproducció

Cinema
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•

DANGER (Teaser) - Mistika

•

IMPACTO - AVID - Mistika i Dolby i equips de gravació.

•

SOTA BOSC. David Gutierrez - Mistika.

•

Postproducció íntegra del llargmetratge/documental AMAZONES,
de la directora Alba Sotorra, guanyadora del premi Visual Art 2016

Programes de TV i TV movies
•

Gravació de varies escenes de la TV movie Vides Privades que
produeix TV3.

•

Gravació al plató 1 de la mini sèrie Amics per sempre per a TV3.

•

Gravació d'un magazín al MAGICAL amb motiu del Dia Mundial de
la Televisió. El Col·legi de Periodistes de Lleida va organitzar per
segon any el Dia Mundial de la Televisió dimarts dia 21 de
novembre.

•

Gravació i postproducció de pilot de la sèrie IMPACTO, d’Hector
Romance

Docència
•

La Salle de Mollerussa va realitzar tres jornades de formació intensiva.

•

La Universitat de Lleida va continuar amb el curs acadèmic que des del
mes d’abril va suposar el desenvolupament de tres assignatures i més de
200 hores de pràctiques per part dels alumnes, principalment als platós i
a la sala de so DOLBY.

•

El centre va acollir tres alumnes en practiques del centre de Formació
Professional de la Caparrella.

•

Acord entre el Parc Científic i la Universitat de Lleida per al
desenvolupament de diverses assignatures al Magical pel curs 2017/18.
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•

Acord amb la Salle de Mollerussa per al curs 2017/18

•

Acord amb Ilerna per al curs 2018

Projectes en preparació i fets realitat
•

El Magical col·labora amb la productora d’una nova sèrie de
fantasia que, sota el títol ARKHANA, es vol gravar entre Lleida i
Salou sota la direcció de l’autor Fernando Silvano. La productora
Netflix està interessada en la sèrie.

•

Gravació completa del nou vídeo clip del grup BLAUMUT.

7.2 Activitats divulgatives

Taula Rodona SOM CINEMA
El MAGICAL va acollir a l’octubre la taula rodona Actors i actrius, nous talents,
que formava part de la programació del Som Cinema. Hi van participar el director
de càstings Pep Armengol, les actrius, Bruna Cusí, Júlia Creus i Ginebra Vall i
els actors Ricard Balada i Víctor Rebull. La sessió va comptar amb la presència
d’un públic nombrós format per estudiants d'Arts Escèniques de l'Aula de Teatre
de Lleida i per estudiants de Comunicació Audiovisual, així com els convidats
assistents al Som Cinema. Tot seguit, es va realitzar una visita guiada al Centre
de Producció Audiovisual. Posteriorment els participants van visitar el centre
MAGICAL

Celebració de l’International Drone Day el 6 de maig al Magical Media
(06/05/2017)
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L’associació Lleida Drone, amb la col·laboració del Parc Científic de Lleida, va
organitzar la celebració de l’International Drone Day al Magical Media. L’accés
va ser lliure i gratuït i es va adreçar al públic familiar, afeccionats i professionals
del món dels drons.
Els assistents van gaudir d’un simulador de vols de drons, instal·lat al centre
audiovisual. Una segona novetat d’aquesta edició va ser la possibilitat de
presentar un projecte de manera espontània durant 15 minuts a la zona
Speaker’s Corner. A més, Lleida Drone va instal·lar al Magical una xarxa de
4.500 m3 per a les exhibicions de vols de drons.
Lleida és l’única ciutat del sud d’Europa que s’afegeix a aquest esdeveniment
internacional, que celebren 150 països per difondre la tecnologia dels drons.

Festa de L’Intèrpret al Magical Media
(08/05/2017)
Commemoració dels 20 anys de l’Escola de Música L’Intèrpret
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Més de 600 persones van assistir a les activitats organitzades per L’Intèrpret al
Magical Media. L’acte, que va començar a les 18 hores i va finalitzar a les 21
hores, commemorava el vintè aniversari d’aquesta escola de música.
La major part del públic van ser nens i nenes que van gaudir dels jocs de fusta,
el piano que sonava i projectava llums, la tècnica audiovisual croma i el taller de
bateria. Entre altres entreteniments, els assistents van veure l’espectacle Safari,
que va representar el grup La Baldufa. La festa va finalitzar amb l’actuació de
Ninot da Funk.

Rodatge al Magical de la pel·lícula “Amics per sempre”, sobre Barcelona ‘92
(12/05/2017)
Amb la col·laboració del CECAAC
Una part de la pel·lícula Amics per sempre es va rodar en un dels platós del
Magical Media, del Parc Científic. L’obra commemora el 25è aniversari dels Jocs
Olímpics celebrats a Barcelona el 1992. Román Parrado va dirigir aquest film, en
el qual col·labora

el Centre de la Cinematografia i les Arts Audiovisuals

(CECAAC), amb seu al Magical, i TV3. El protagonista és l’actor Òscar Muñoz.
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El rodatge d’Amics per sempre es va iniciar a Barcelona i Calella. Tracta sobre
el desenvolupament de l’olimpíada a través del Carles, propietari d’un xiringuito
de la Barceloneta que està a punt de ser enderrocat. El rodatge d’aquesta
pel·lícula al centre audiovisual lleidatà va coincidir gairebé amb la producció de
la telesèrie Vida privada, basada en una obra de Josep M. de Segarra i dirigida
per Sílvia Munt.

Inici del rodatge de la telesèrie “Vida privada” al Magical Media
(25/05/2017)
Basada en una obra de Josep M. de Segarra i dirigida per Sílvia Munt

El rodatge d’una part de la telesèrie Vida privada, basada en l’obra del mateix
nom escrita per Josep M. De Segarra, es va realitzar al Magical Media del Parc
Científic. Concretament, es va gravar un play amb croma per recrear amb efectes
digitals la Barcelona dels anys 20 del segle passat.
La sèrie està dirigida per Sílvia Munt i els actors principals són Pablo Derqui i
Francesc Garrido. TV3, el Centre Experimental de la Cinematografia i les Arts
Audiovisuals de Catalunya (CECAAC), amb seu al Magical, l’Institut Català
d’Empreses Culturals i la productora Oberon Cinematogràfica participaven en
aquest projecte.
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Vida privada té un pressupost de prop de 2 milions d’euros i es preveu projectarla l’any 2018.

Postproducció del thriller “Impacto” al Magical Media del Parc Científic
(11/07/2017)
També s’hi enregistra una seqüència del film

El Magical Media va acollir la postproducció del thriller Impacto, que dirigeix
Hèctor Romance. La major part del film s’ha rodat a Andorra, però properament
enregistraran també una seqüència al centre audiovisual lleidatà.
Els tècnics de postproducció són dos lleidatans: el colorista i muntador Albert
Sellès, que treballa a la sala Mistika del Magical, i el cap de so Adrià Mateu. Els
actors que representen els principals papers són Mònica Portillo, Mireia Guilella
i Juan Salcedo.
L’argument d’Impacto es basa en un sopar d’aniversari, que pretén ser una
sorpresa i acaba descontrolant-se

Finalitzada la postproducció de “Sotabosc” al Magical Media
(17/07/2017)
Escrita, editada i dirigida per David Gutiérrez Camps
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La postproducció de Sotabosc va finalitzar divendres passat al Magical Media.
La pel·lícula està escrita, editada i dirigida per David Gutiérrez Camps, i Camille
Zonca i John Bartleby l’han produït. L’obra se situa entre el documental i la ficció
en un to meditatiu. Sotabosc s’estrenarà aquesta tardor en festivals.
El film narra l’experiència de Musa Cámara, un jove maurità sense feina que
deambula pels bells boscos de la Girona rural. Musa recull furtivament pinyes i
bruc per sobreviure, i viu en una casa vella amb altres immigrants.
Assaig de l'Interpret al plató 1 del MAGICAL pel musical del "club Banyetes
(18/09/2017)
L’Intèrpret i l’Aula de Teatre assagen el musical “Banyetes” al centre
audiovisual

L’escola de música L’Intèrpret i alumnes de l’Aula Municipal de Teatre de Lleida
van assajar la gravació del musical Banyetes al plató 1 del Magical.
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El Magical Media produeix el darrer videoclip del Grup Blaumut
(20/09/2017)

El Magical Media, el centre audiovisual del Parc Científic, va produir el darrer
videoclip del grup musical Blaumut. Vint-i-un botons és el nom d’aquest treball
que promociona el darrer disc del grup, Equilibri, que es va presentar el 29 de
setembre a l’Auditori Municipal Enric Granados de Lleida.
Pep Oriol, realitzador i productor de la Universitat de Lleida, va dirigir el videoclip.
Les gravacions de les imatges s’han fet al Teatre de la Passió de Cervera sota
la direcció de Georgina Puig Calafell.

Celebrada una taula rodona de Som Cinema al Magical Media
(23/10/2017)

Sobre "Actors i actrius, nous talents"

El Magical Media va acollir la taula rodona Actors i actrius, nous talents,
organitzada dins de la programació de Som Cinema. Hi van participar el director
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de càstings Pep Armengol, les actrius Bruna Cusí, Júlia Creus i Ginebra Vall, i
els actors Ricard Balada i Víctor Rebull.
Va assistir a l’acte un públic nombrós format per estudiants d’Arts Escèniques de
l’Aula de Teatre de Lleida i d’estudiants de Comunicació Audiovisual, així com
els convidats al Som Cinema. Posteriorment, els participants van visitar el centre
audiovisual

El magazín de Lleida sobre el Dia Mundial de la Televisió gravat al Magical Media
(22/11/2017)

Una iniciativa del Col·legi de Periodistes que es va emetre per Lleida TV

Lleida TV va el magazín gravat al Magical Media del Parc Científic amb motiu de
la celebració del Dia Mundial de la Televisió. La Demarcació de Lleida del
Col·legi de Periodistes de Catalunya va organitzar per segon any consecutiu
aquesta iniciativa.
Mariví Chacón, presentadora de Lleida TV, i Mònica Mombiela, de Público, van
conduir el magazín, en què van col·laborar alumnes de la Universitat de Lleida i
d’Il·luminació, Captació i Tractament de la Imatge de l’Institut de la Caparrella.

8. Jardí Botànic-Arborètum de Lleida
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8.1 Activitats:
El Jardí Botànic-Arborètum de Lleida Dr. Pius Font i Quer va rebre 6.194 visites
des del gener al desembre del 2017. La majoria de persones van visitar-lo al
matí, 4.236, i els mesos amb major afluència de visitants van ser abril, maig,
setembre i octubre.

Jornades de portes obertes:
•

L’accés a l’Arborètum va ser gratuït tots els primers diumenges de mes, a
banda dels dia de la Festa Major de Lleida i de l’aniversari de l’obertura
del Jardí Botànic al públic.

Activitats de Tardor
➢ Visites guiades Colors de tardor (22 d’octubre de les 11.30 a les 13.00 hores
i 4 de novembre de les 17.30 a les 19.00 hores): Contemplació de la paleta
de colors en què es transformen alguns arbres i arbustos del món a la tardor.

➢ Conèixer els arbres que fan bolets (29 d’octubre de les 11.00 a les 13.00
hores): Visita guiada per l’Arborètum per conèixer una selecció d’arbres
associats a les principals espècies de bolets comestibles i tòxics.

Tallers
Els colors i les formes de les flors (27 de maig, de les 11.00 a les 13.00 hores):
Taller per als més petits de la casa, d’entre 6 i 12 anys, que resol diferents
preguntes, com ara, per què les flors tenen formes i colors diferents? Quins
animals s’hi veuen atrets i quins no?
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Taller de Bonsais (7 d’octubre):
Taller de Bonsais, de les 9.00 a les 13.00 hores. El taller combina una visita
guiada prèvia per l’Arborètum per descobrir com són i on viuen una selecció
d’espècies d’arbres i arbusts que s’utilitzen per fer i cultivar bonsais. El
personal de l’Arborètum guia la visita.

A la tardor alguns arbres canvien de color (4 de novembre De les 11.00 a les
13.00 hores):
Taller per als més petits (6-12 anys) que resol preguntes com ara per què els
arbres perden la fulla i per què les fulles canvien de color. Recollirem fulles de
colors caigudes dels arbres, amb les quals elaborarem divertides manualitats.
Visites guiades
Descobrir l’Arborètum-Jardí Botànic de Lleida:
➢ 9 d’abril, de les 11.30 a les 13.00 hores
➢ 6 de maig, de les 18.00 a les 19.30 hores
Passejada per conèixer un recull de les principals espècies que hi ha al llarg
de l’Arborètum i descobrir allò que ens proporcionen.
Nit dels Museus a l’Arborètum:
➢ 20 de maig, de les 18.00 a les 19.30 hores
Passejada gratuïta amb servei de guia per descobrir el Jardí BotànicArborètum de Lleida.
L’Arborètum, rebost medicinal:
➢ 22 d’abril, de les 18.00 a les 19.30 hores
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➢ 28 de maig, de les 11.30 a la 13.00 hores
Passejada per reconèixer una selecció de diverses plantes medicinals
representades a l’Arborètum-Jardí Botànic i les seves propietats remeieres.

8.2 Altres activitats i resum de notícies:
Pràctiques de 50 tècnics d’un curs de l’ETSEA a l’Arborètum
(24/01/17)

Els participants en la XXI edició del curs Reconeixement de plàntules i diàspores
de males herbes de la Universitat de Lleida (UdL) van fer pràctiques el 24 de
gener al Jardí Botànic-Arborètum de Lleida. Van identificar les males herbes en
els estadis més precoços.
Un total de 50 tècnics i delegats d’empreses de fitosanitaris, d’empreses de
serveis i cooperatives d’arreu de l’Estat espanyol, Portugal i l’Argentina van
participar en el curs, que va organitzar el grup de Malherbologia i Ecologia
Vegetal de l’ETSEA. Aquest curs es complementarà amb el que s’impartirà al
maig, dedicat a reconèixer males herbes de cultius d’estiu.
El curs estava estructurat en sessions d’aula, laboratori, informàtica i sortides de
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camp. L’objectiu era oferir unes bases conceptuals per portar a terme una
correcta identificació de les males herbes amb la finalitat d’optimitzar-ne el
control.

El Jardí Botànic-Arborètum de Lleida edita punts de llibre col·leccionables
(26/01/17)
El Jardí Botànic-Arborètum de Lleida va editar d’una sèrie de punts de llibre
col·leccionables d’arbres i plantes de l’equipament. Els primers quatre versen
sobre l’ametller, el baladre, el magraner i la ginesta.
Cada punt de llibre inclou un dibuix i un text informatiu elaborat pels tècnics de
l’Arborètum. També hi figuren el calendari i l’horari d’obertura, el telèfon, les
adreces postal i digital i els enllaços amb la web i les xarxes socials del Jardí
Botànic.
Els punts de llibre es poden aconseguir al mateix Arborètum.

Un total de 25 professors de Primària i Secundària coneixen els recursos
didàctics de l’Arborètum
(27/04/2017)
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Celebrada una jornada específica amb sessions teòriques, tallers i
passejada per l’equipament

Un total de 25 professors de Primària i Secundària van participar els dies 19 i 26
d’abril en una jornada celebrada a l’Arborètum-Jardí Botànic de Lleida per
conèixer els recursos didàctics que ofereix aquest equipament científic. La
informació es va adreçar als àmbits de coneixement del medi (Educació Primària)
i cientificotecnològic del medi natural (Educació Secundària Obligatòria).
La jornada es va desenvolupar en sessions teòriques, sessions de tallers i
passejada per l’Arborètum, i va permetre als assistents copsar les possibilitats
educatives dels tallers i les visites guiades de descoberta i temàtiques que
s’ofereixen a la comunitat educativa. D’aquesta manera es facilita l’aprenentatge
de l’alumnat a través de l’observació i el disseny de petites investigacions.
Meritxell Mor, tècnica de Gestió, Educació i Ús públic, i Josep Antoni Conesa,
director cientificotècnic de l’equipament, van impartir la jornada. L’Arborètum i
l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida van organitzar
aquesta trobada amb el suport del departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya. Es preveu que la jornada tingui continuïtat el proper curs.

Celebració de la Nit dels Museus a l’Arborètum
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(22/05/2017)

Prop de vuitanta persones van celebrar la Nit dels Museus al Jardí BotànicArborètum de Lleida mitjançant una visita guiada gratuïta. Atès l’èxit de la
convocatòria, els participants van haver de distribuir-se en tres grups.
Durant la passejada per l’Arborètum, els tècnics de l’equipament els van explicar
al llarg de gairebé dues hores una sèrie de curiositats d’una vintena d’espècies.
Les activitats de primavera continuen el proper cap de setmana al Jardí Botànic.

Taller infantil de l’Arborètum sobre el color de les flors
(29/05/2017)
Celebrada també la visita guiada per conèixer les plantes medicinals

Tretze nens i nenes, d’entre 6 i 12 anys, van participar en el taller infantil El color
i les formes de les flors, que va organitzar el Jardí Botànic-Arborètum de Lleida.
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Els petits van aprendre per què les flors tenen formes i colors diferents i a quins
animals atrauen.
L’endemà, dotze persones van gaudir de la visita guiada L’Arborètum, rebost
medicinal. Es tractava d’una passejada per reconèixer una selecció de plantes
medicinals i les seves propietats remeieres.
El taller i la visita guiada van tancar el programa d’activitats de primavera a
l’Arborètum.

Celebrada la visita guiada a l’Arborètum per contemplar els colors dels arbres i
arbustos a la tardor
(22/10/2017)

Onze persones van participar en la visita guiada celebrada al Jardí BotànicArborètum de Lleida per contemplar la paleta de colors d’alguns arbres i arbustos
durant la tardor. La visita formava part de les activitats de tardor organitzades per
l’Arborètum.
Posteriorment va tenir lloc la visita guiada Conèixer els arbres que fan bolets, on
els participants tenen l’oportunitat d’observar una selecció d’arbres associats a
les principals espècies de bolets. L’activitat s’inicia a les 11.00 hores i finalitza a
les 13.00 hores.
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9. Pla Econòmic del Parc Científic
La Universitat i l’Ajuntament de Lleida van constituir a prop del 2005 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 d’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 151,5 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 procés 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
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Econòmic que el Consell d’Administració va aprovar l’1 de febrer del 2013.
El Pla Econòmic del Parc Científic i Tecnològic opta per la continuïtat del model
estatutari actual i, per tant, sense participació privada. Així mateix, enforteix la
viabilitat econòmica del Parc mitjançant l’ajust de les despeses corrents i de
personal, i cerca la maximització dels ingressos a través de l’increment de les
aportacions dels patrons i de les empreses, la posada de nous espais en
explotació i la prestació de més serveis. El pla té 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 als 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
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l’Ajuntament de Lleida.
Addicionalment, i ja en aquest nou marc de la LRSA, es va avançar en la evolució
i la presentació del Pla Econòmic, realitzat ja amb una consultora externa durant
els anys 2016 i 2017. El pla es va presentar a les negociacions econòmiques
amb el MINECO, concretament amb la Secretaria de Estado y 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 i el control i validació d’una consultora externa 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 2017, un cop constituït el nou govern, es va realitzar una iniciativa
important en el si de la Xarxa Espanyola de Parcs (APTE), com fou la creació
d’una comissió de parcs espanyols afectats pel finançament en préstecs derivat
de les convocatòries Acteparq. Aquesta comissió de treball ha realitzat una tasca
de presentació als grups polítics amb representació parlamentaria al Congrés.
L’objectiu era assolir d’una banda una plataforma de diàleg liderada per APTE i
la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), amb
l’Administració, i, d’altra banda, la incorporació, com en altres exercicis, d’una DA
(Disposició Addicional) a la Llei de Pressupostos del 2017 per ajornar el deute
amb venciment en aquest exercici, mentre que es negocia en paral·lel el Pla de
Negoci dels parcs amb el Ministeri d’Hisenda. El Pla de Negoci ha de portar a la
sostenibilitat dels parcs i al compliment dels compromisos econòmics amb
l’Administració.
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La Xarxa Catalana de Parcs 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.
Al llarg de l’any 2017, i un cop ja consolidada la estratègia bàsica per a les
actuacions orientades a la reconducció de la part pública del deute del Parc, es
van centrar les actuacions del Pla Econòmic en la renegociació de la part privada.
Aquesta renegociació queda afectada per la legislació que regula l’endeutament
de les entitats públiques (El Parc està adscrit a l’Ajuntament de Lleida), per la
qual cosa ha calgut treballar en paral·lel la part juridico-pública i la renegociació
de les condicions que afecten la situació financera privada. Un cop
harmonitzades les dues qüestions, es van anar concretant al llarg de diverses
reunions mantingudes amb la entitat financera, els aspectes financers i les
condicions de renegociació del préstec privat que, a la vegada, formen part del
pla de Negoci a presentar al ministeri en la propera reunió planificada per el 2018.
Mentrestant, es preveuen noves convocatòries d’ajornament de préstecs per part
del ministeri.

10. Pressupostos 2017
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Data obtenció

PARC TECNOLOGIC

EXERCICI ECONÒMIC DE

02/05/2018

2017
RESUM

ESTAT DE DESPESES
DENOMINACIÓ

CAPÍTOLS

Import

1. OPERACIONS NO FINANCERES
1.1 OPERACIONES CORRIENTES
1

DESPESES DE PERSONAL

362.640,78

2

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

774.718,35

3

DESPESES FINANCERES

469.008,29

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

5

FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

1.2 OPERACIONES DE CAPITAL
6

INVERSIONS REALS

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

3.500,00

2. OPERACIONS FINANCERES
8

ACTIUS FINANCERS

9

PASSIUS FINANCERS

3.914.924,99

TOTAL PRESSUPOST DESPESES ¿

5.524.792,41

ESTAT D´INGRESSOS
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

Import

1. OPERACIONS NO FINANCERES
1.1 OPERACIONES CORRIENTES
1

IMPOSTOS DIRECTES

2

IMPOSTOS INDIRECTES

3

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

1.025.696,55
686.261,41
325,54

1.2 OPERACIONES DE CAPITAL
6

ALIENACIÓ D'INVERSIONS

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

2. OPERACIONS FINANCERES
8

ACTIUS FINANCERS

9

PASSIUS FINANCERS

3.812.508,91

TOTAL PRESSUPOST D´INGRESSOS¿

5.524.792,41

ANNEX I.

Nom empresa
ACUSTICS AMBIENT
ADER TAXI COMERCIAL
ADIBIO
AFOLINE
AGRIFOOD ALTERNATIVE TECHNOLOGIES
AGRITECH DIGITAL INNOVATION HUB (UdL- EURECAT)
AGROSMART
AGROTECNIO–CENTRE D’INVESTIGACIÓ EN
AGROTECNOLOGÍA
AKIS INTERNATIONAL
ALARIC LOGISTICA
ALBESA RAMADERA (OPP GROUP)
AM DOMOTICS
AMERICAN ORTHODONTICS
AQUALIA LAB
ARCHIU MUNICIPAL DE LLEIDA
ARTIFICIAL INTELLIGENCE LAB
ASSOCIACIÓ ADSALUT
ASSOCIACIÓ SIMFÒNIC
AVALORA SERVICIOS PERICIALES
AVEC ENSAYOS VIBROACÚSTICOS
AXEB BIOTECH
BFM OUTSOURCING
BIOMEB - DIETARY MOLECULAR DIAGNOSTICS
BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS (OPP GROUP)
FOREST BIOENGINEERING SOLUTIONS
94
Parc de Gardeny –– Edifici CeDiCo 1a planta –
Tef. 973 272922 Fax 973 267161 25171 LLEIDA
www.pcital.es

CAEM

–

CENTRE

D'INVESTIGACIÓ

D'ART

D'ÈPOCA

MODERNA
CARDIONLIVE
CARLA RADIO
CENTRE

DBA

-

CENTRE

DE

DESENVOLUPAMENT

BIOTECNOLÒGICS I AGROALIMENTARIS
CENTRE DE RECURSOS AGRÍCOLES I FORESTALS ARBORÈTUM DR. PIUS FONT I QUER
CENTRE EXPERIMENTAL DE LA CINEMATOGRAFIA I LES
ARTS AUDIOVISUALS DE CATALUNYA
CENTRE NUTREN - NUTRIGENOMICS
CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA AGROFORESTAL DE
CATALUNYA – CTFC
CENTRE D’ESTUDIS EN GENÓMICA I NUTRICIÓ (CESGEN)
CENTRE D’ESTUDIS PORCINS DE TORRELAMEU
CENTRE D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA AVANÇADA (CREBA)
CENTRE DE PROCESSAMENT DE DADES (CPD)
CONSULTORA LEGAL SAGARIS
CORE DIGITAL PICTURES
DEPARTAMENT D'AUDIOVISUALS DE LA REGIDORIA DE
PROMOCIÓ CULTURAL, MUSEUS, FESTES I CULTURA
POPULAR - AJUNTAMENT DE LLEIDA
DRAGONFLY
E3 INTERIOR DESIGNER PROJECT
ECS TECNOLOGIA / MOTEC CONTROL
ENERCLUA - QR CAFÉ
EURECAT - CENTRE TECNOLÒGIC DE CATALUNYA
FARRÀ SOLSONA (GRUPO SEVEN)
FEDERACIÓ ALLEM
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FEMAC - ASSOCIACIÓ DE FABRICANTS EXPORTADORS DE
MAQUINÀRIA AGRÍCOLA DE CATALUNYA
FRONTEXBIOMED
GAINN COOPERATIVE INNOVATION
GESTFORM
GFT SOFTWARE FACTORY IBERIA
GLOBALLEIDA
GOOGLE DEVELOPERS LLEIDA (GDG LLEIDA)
GREA INNOVACIÓ CONCURRENT - ENERGÍA Y MAQUINARÍA
AGROINDUSTRIAL (GREA)
GRUP DE RECERCA D’AGROTICA I AGRICULTURA DE
PRECISIÓ (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

AMBIENTALES

A

BIODIVERSIDAD
LOS

SISTEMAS

Y

SERVICIOS

FORESTALES

Y

AGRÍCOLAS BAJO CAMBIO GLOBAL (GAMES)
GRUP D’INVESTIGACIÓ 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

MALHERBOLOGÍA

Y

ECOLOGÍA VEGETAL
96
Parc de Gardeny –– Edifici CeDiCo 1a planta –
Tef. 973 272922 Fax 973 267161 25171 LLEIDA
www.pcital.es

GRUPO NOVA ÀGORA - INTEREMPRESAS
HELIOS CONSULTING GROUP
HEMAV
HUSSE (ABEL DÍAZ SANCHEZ)
ICOMPETIA SOCIAL LAB
IFR
IKIHAUS
ILERNA ON LINE
ILERSIS FUNDACIÓ PRIVADA
INCAFUST - INSTITUT CATALÀ DE LA FUSTA
INCIBE - INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
INDRA SISTEMAS
INDRA SOFTWARE LABS
INFOPORC (OPP GROUP)
INSTALSEGRE
INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA DE LLEIDA - IRB LLEIDA
INSTITUT

DE

RECERCA

I

TECNOLOGIES

AGROALIMENTÀRIES - FRUITCENTRE
INSTITUT MUNICIPAL DE OCUPACIÓ - VIVER FP EMPREN
INSTITUTO DE DESARROLLO SOCIAL Y TERRITORIAL INDEST
INSTITUTO

POLITÉCNICO

DE

INNOVACIÓN

E

INVESTIGACIÓN EN SOSTENIBILIDAD - INSPIRES
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 TELEMÀTICS
LOGICUS ENGINEERING, SL
MAGICAL MEDIA - CENTRE EXPERIMENTAL AUDIOVISUAL I
MULTIMÈDIA DE LLEIDA
MAQCENTRE - CENTRE D’INNOVACIÓ DEL SECTOR DE LA
MAQUINÀRIA AGRÍCOLA I DELS EQUIPS INDUSTRIALS
MATTHEW RUDKIN ENGLISH
MICROSOFT PRODUCTIVITY LAB
MOIRAI BIODESIGN
MUNDITRADER - ERIC MARTÍ
MUSEU DEL CLIMA I DE LA CIÈNCIA DE LLEIDA
NEODIAGNOSTICA / MYADNLAB
NEOSALUS SOLUTIONS, SL
OFICINA DE COOPERACIÓ UNIVERSITÀRIA (OCU)
OPENNATUR
OPTIMAL ESSENCE PRODUCTIONS
OPTIMAL PORK PRODUCTION (OPP GROUP)
ORTHODONTIC CENTERS OF AMERICA EUROPE
OTEAM
PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC AGROALIMENTARI DE
LLEIDA - OFICINA DE GESTIÓ
PLANTA

PILOTO

DE

INNOVACIÓN

EN

EL

SECTOR

PANADERO
PLANTA PILOTO DE TECNOLOGÍA ALIMENTARIA
PLATAFORMA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS
PRIO TICKET B.V
PRODES GESTIÓN DE OBRAS
REPLAY IMATGE I TELEVISIÓ
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REURCO CONSULTORIA TÈCNICA
RS SERVICIOS DE TELEDETECCIÓN
SALTÓ TECHNOLOGICAL GROUP
SEMIC - SERVICIOS MICROINFORMATICA
SET UP ENGINYERS
SG CONSULTORS FORMADORS
SMARTCHEM SOLUTIONS
SOSTECA EUROSERVICES
SPECIAL NEW FRUIT LICENSING MEDITERRANEO
STRATESYS
TELEVIDA SERVEIS SOCIOSANITARIS
TE-SIS SOLUCIONES
URBAN REFUSE DEVELOPMENT - ROS ROCA GROUP
USE IT - ALDAXA
VIRUSSIN
WEBPSILON

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.

