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Protocol de col-laboració entre l’Ajuntament de Palma i la Universitat de les illes
Balears per col-laborar en el desenvolupament d'un Districte d’Innovació al Sector
Llevant de Palma

Palma, 16 dejuliol de 2020

Reunüs

D'una part, el senyor José F. Hila Vargas, batle de l'Ajuntament de Palma, en exercici
de les facultats que té atribuïdes en virtut de l'article 124 dela Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, actuant en nom i representació de
l’Ajuntament de Palma (ClF P07040001).

l de l’altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les
llles Balears (UIB), com a representant d’aquesta, en virtut del nomenament efectuat
pel Decret 30/2017, de 9 de juny (BOIB núm. 71, de 10 de juny), d’acord amb el que
estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per
la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i l’article 38.1.b) dels Estatuts de l'esmentada
universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig, amb domicili a la carretera de
Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma.

Exposen

1. Que l’Ajuntament de Palma i la Universitat de les llles Balears varen subscriure un
acord marc de col-laboració el 23 de juliol de 2012 que va ser ampliat en dos
annexos, signats el 19 dejuliol de 2013 i el 29 d’abril de 2015. Tant l’acord marc com
els annexos segueixen vigents.

ll. Que el sector de Llevant-Façana Marítima de Palma es planteja com un espai
d’oportunitat de singular rellevància per la ciutat, situat en el cor de l'estratègia de
desenvolupament urbà.

lll. Que l’Ajuntament de Palma, amb la voluntat de conformar un sistema urbà
policèntric, vol crear un districte urbà d'innovació en l'esmentat sector de Llevant.
Per això, està treballant en la planificació del models urbanístic i econòmic, parant
una atenció especial a la transformació social que es preveu ala zona.



IV.En aquest model de transformació urbana, econòmica i social, el paper de la
Universitat de les Balears ha de ser central com a pol de transferència del
coneixement i d’atracció i retenció del talent, creant un Districte d’Innovació.

. El context global de la COVlD—19 ha accentuat algunes de les necessitats latents
per a una economia millor i més diversificada, cercant des de diferents agents,
propostes que ajudin a encarar el futur amb optimisme.

Les parts, convençudes de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de
cooperació, d'acord amb llurs respectivesatribucions,

Acorden

l. Treballar amb els agents de la quàdruple hèlix (l’administració pública, el teixit
empresarial, el sector acadèmic i la ciutadania) per tal de poder generar un
autèntic ecosistema innovador.

El camp d'acció del Districte d’innovació, més enllà de la seva dimensió fisica,
cerca la implicació i la revitalització dels actius industrials i de coneixement
existents, la creació d'activitats i programes encaminats a promoure la
col-laboració, la innovació i les iniciatives conjuntes, dins o fora del Districte.

Els principals sectors econòmicsque promourà el projecte de Districte d’innovació
seran els següents:
« Innovació tecnològica i industrial
0 Turisme i innovació
» Transició energètica: Eficiència energètica i Energies renovables
. Indústries culturals i creatives

Al mateix temps, el desenvolupament dels anteriors sectors ha de poder
donar un impuls a l'estratègia de foment de l’economia blava aixi com
potenciar el paper del Palau de Congressos entorn al desenvolupament
territorial.

Configurar una mesa de treball permanent per garantir l’acceleració del projecte
de creació del Districte d’innovació al sector Llevant—Façana Marítima de Palma
per tal que sigui possible en un futur pròxim.

Analitzar la viabilitat i, si escau, promoure la localització d'infraestructures de la
Universitat de les illes Balears al sector Llevant de Palma, com ara laboratoris
d’enginyeria, espais de transferència de coneixement oberts a la ciutadania i aules
de formació STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, art, matemàtiques).



4. Posar en marxa un sistema de governança del conjunt del Districte d'innovació
coordinat per l'Ajuntament de Palma amb el suport de la Universitat de les Illes
Balears.

5. Treballar per aprovar, en un periode de no més de 6 mesos a partir dela signatura
d’aquest protocol, un conveni de col-laboració entre les dues entitats i altres
institucions públiques o privades que vulguin afegir—se, per tal de consolidar el
projecte del Districte d'innovació al sector Llevant—Façana Marítima de Palma,
com ara el Govern de les Illes Balears, el Consell insular de Mallorca, aixi com la
iniciativa ciutadana Ramon Llull 2030.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats
el present acord de col-laboració.
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