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Protocol general d'actuacions entre el Govern de les Illes Balears, l'Ajuntament de
Palma, el Consell de Mallorca, la Universitat de les Illes Balears ¡ l'Autoritat Portuaria
de Balears, per a I'impuls del Districte d'|nnovació de LIevant-Facana Marítima de
Palma Ajuntament de ?aima

Secretaria Gene zi del lºte
X pa¡ma, 23 d'abril de 2021 R£G¡5TRE DE CONVENIS ¡ moroc0L5

Data ........2…l$…ABR….…2321.............
Reunits Nº Ordre .........Á?.Áí .................
D'una part, la senyora Francesca Lluch Armengol ¡ Socias, presidenta del Govern de les
Illes Balears, en exercici de les facultats atribu'ídes en virtut del nomenament efectuat
pel Reial decret 410/2019, de 28 de juny (BOE núm.155 de 29 de juny), actuant en
nom ¡ representació del Govern de les Illes Balears (CIF SO711001H).

D'una altra part, el senyor José F. Hila Vargas, batle de l'Ajuntament de Palma, en
exercici de les facultats que té atribuides en virtut de l'article 124 de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les bases del régim local, actuant en nom ¡ representació de
l'Ajuntament de Palma (CIF P07040001)

D'una altra part, la senyora Catalina Cladera Crespi, presidenta del Consell de
Mallorca, en exercici de les facultats atribuides en virtut de l'article 28 del Reglament
organic del Consell de Mallorca, aprovat per acord del Ple de dia 12 d'abril de 2018
(BOIB núm. 89, de 19 de juliol), actuant en nom ¡ representació del Consell de Mallorca
(CIF SO711002F).

D'una altra part, el senyor Llorenc Huguet Rotger, rector magnífic dela Universitat de
les Illes Balears (UIB) (CIF Q0718001A), com a representant dºaquesta, 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 orgánica 6/2001, de 21 de desembre,
d'universitats, modificada per la Llei orgánica 4/2007, de 12 d'abril, ¡ l'article 38.1.b
dels Estatuts de la dita Universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig, amb
domicili a la carretera de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma.

| d'una altra part, el senyor Francesc Antich ¡ Oliver, president de l'Autoritat Portuaria
de Balears, en exercici de les facultats atribu'ides en virtut de l'acord del Consell de
Govern de les Illes Balears de 21 de setembre de 2020 (BOE núm. 256, de 26 de
setembre, segons Ordre TMA/891/2020, de 24 de setembre) ¡ de les funcions
atribui'des per l'article 31.2 a del Text refós de la Llei de Ports de l'Estat ¡ de la Marina
Mercant, aprovat per I'RDLeg 2/2011, de 5 de setembre (CIF Q0767004E).

/

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat necessária per a formalitzar aquest
Protocol gener d'actuació.
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Antecedents

1. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, segons la redacció donada per la Llei

orgánica 1/2007, de 28 de febrer, que va reformar el dit estatut, estableix a l'art.
12 els principis rectors de l'activitat pública, ¡ disposa que les institucions própies
de la comunitat autónoma han de promoure, com a principis rectors de la política
económica ¡ social, el desenvolupament sostenible encaminat a la plena ocupació,
la cohesió social ¡ el progrés cientific ¡ tecnic, de manera que s'asseguri a tota la

ciutadania l'accés als serveis públics ¡, entre d'altres, el dret a l'educació, al lleurei
a la Cultura.

2. En el marc dels principis generals que han de regir les relacions entre les diferents
administracions públiques de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de régim jurídic del
sector públic, es disposa a l'article 3 que les administracions públiques, en les
seves relacions, es regeixen pel principi de cooperació, coi—laboració ¡ coordinació,i

i en la seva actuació pels criteris d'eficácia ¡ servei efectiu als ciutadans.
)

3. El vigent article 57.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de régim local,
[ estableix que la cooperació económica, técnica ¡ administrativa entre

l'Administració local, les administracions de l'Estat ¡ les de les comunitats
autónomes, tant en serveis locals com en assumptes d'interés comú, s'ha de
desenvolupa amb carácter voluntari, sota les formes ¡ en els termes prevists en les
lleis, i pot tenir lloc, en tot cas, mitjancant els consorcis o els convenis
administratius que subscriguin amb la finalitat d'acord, ¡ l'article 57.2 dela mateixa
Llei preveu millorar l'eficiéncia de la gestió pública, eliminar duplicitats
administratives ¡ complir la legislació d'estabilitat pressupostária ¡ sostenibilitat
financera.

Exposen

l. Que el Sector de LIevant—Facana Marítima de Palma es planteja com un espai
d'oportunitat de singular relleváncia per a la ciutat ¡ el territori de Mallorca, situat
en el cor de l'estratégia de desenvolupament urbá.

i
lil. Que l'Ajuntament de Palma, el Consell de Mallorca ¡ el Govern de les illes Balears,j amb la voluntat de conformar un sistema urbá policéntric, volen crear un districte

urbá d'innovació en el dit Sector de Llevant—Facana Marítima. Per aixo, estan
treballant en la planificació del models urbanistic ¡ económic, posant una atenció
especial a la transformació social que es preveu ala zona.

lll. Que |'Autoritat Portuaria de Balears, d'acord amb el que estableixen el Reial decret
1590/92, de 23 de desembre, ¡ el Text refós de la Llei de Ports de I'Estat i de la

Marina Mercant, aprovat per l'RDLeg 2/2011, de 5 de setembre, és un organisme
públic dels que preveu l'article 2.1.g de la Llei general pressupostária, amb
personalitat jurídica ¡ patrimoni propis, així com plena capacitat d'obrar, dependent
del Ministeri de Fomenta través de Ports de l'Estat, que té assignats la gestió dels
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Ports de Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa ¡ la Savina, ¡ entre les competéncies es troba
l'ordenació de la zona de servei d'aquests ports ¡ dels seus usos portuaris; la
planificació, projecte, construcció, conservació ¡ explotació de les obres de serveis
del port, així com el foment de les activitats industriais ¡ comercials relacionades
amb el transit marítim ¡ portuari.

Que I'Autoritat Portuaria, dins l'ámbit de les seves competéncies, manifesta el seu
suport al dit districte urbá, alineat amb el seu suport a la creació d'un pol marítim
amb l'objecte de fomentar activitats relacionades amb la investigació científica, el
desenvolupament tecnológic ¡ la innovació, a més d'alineat amb la tasca que está
realitzant per a aplicar ¡ fomentar avances en materia d'innovació, de noves
tecnologies ¡ mediambientals en el funcionament dels serveis portuaris ¡ amb les
industries náutiques, de manteniment, navilieres, restauració, etc,, ¡ creant una
área d'innovació portuaria on s'inclouria el Pol Mari.

IV Que en aquest model de transformació urbana, económica ¡ social, el paper de la
Universitat de les Illes Balears ha de ser central com a pol de transferencia del
coneixement i d'atracció i retenció del talent, creant un districte d'innovació.

V. Que el context global d'emergéncia climática ¡ d'emergéncia sanitaria del covid—19
ha accentuat algunes de les necessitats latents per a una economia millor ¡ més
diversificada, per la qual cosa diferents agents han treballat cercant propostes que
ajudin a afrontar el futur amb optimisme.

Les parts, convencudes de l'interés recíproc a establir ¡ desenvolupar relacions de
cooperació, d'acord amb les seves respectives atribucions,

Acorden

1. Treballar amb els agents de la quádruple hélix (l'Administració pública, el teíxit
empresarial, el sector académic i la ciutadania) per tal de poder generar un
auténtic ecosistema innovador

El camp d'acció del Districte d'lnnovació, més enlla de la seva dimensió física,
cerca la implicació ¡ la revitalització dels actius industriais ¡ de coneixement
existents, la creació d'activitats ¡ programes encaminats a promoure la
col—Iaboració, la innovació ¡ Ies iniciatíves conjuntes, dins o fora del Districte.

Els principals sectors economics que promourá el Projecte de Districte d'lnnovació
seran els segúents:
. Innovació tecnológica ¡ industrial
. Turisme ¡ innovació
. Transició energética: eficiencia energética ¡ energies renovables
- lndústries culturals ¡ creatives
AI mateix temps, el desenvolupamentdels anteriors sectors ha de poder donar un
' puls a |'estratégia de foment de I'economia blava, així com potenciar el paper
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del Palau de Congressos com a catalitzador per a la millora del desenvolupament
territorial.

2. Configurar un Comité de Coordinació permanent per garantir l'acceleració del
Projecte de creació del Districte d'|nnovació de Lievant—Facana Marítima de
Palma per tal que sigui possible en un futur próxim.

3. Coordinar les diferents accions ¡ projectes susceptibles de ser subvencionats amb
el Pla de recuperació ¡ resiliencia o d'altres mecanismes de subvenció europees
que puguin ser implantats al Districte d'innovació de Llevant per a garantir—ne
l'execució ¡ l'execució correctas.

“ 4. Promoure la localització dels equipaments ¡ deis serveis necessaris per a l'impuls
'

del Districte d'innovació, com ara la Universitat de les Illes Balears al sector
Llevant de Palma ¡ els seus corresponents laboratoris d'enginyeria, espais de
transferencia de coneixement oberts a la ciutadania o aules de formació STEAM
(ciéncia, tecnologia, enginyeria, art, matemátiques), entre d'altres.

Definir un sistema de governanca del conjunt del Districte d'|nnovació coordinat
per l'Ajuntament de Palma, el Consell de Mallorca ¡ el Govern de les …es Balears,
amb el suport de la Universitat de les Illes Balears i de I'Autoritat Portuaria de
Balears en l'ambit de les seves competéncies, ¡ que es recollirá al Conveni.

Treballar per iniciar la tramitació a partir de la signatura d'aquest Protocol d'un
conveni de col-laboració entre les cinc entitats ¡ altres institucions públiques o
privades que vulguin afegir—s'hi, per tal de consolidar el projecte del Districte
d'lnnovació al Sector LIevant—FacanaMarítima de Palma, com ara el Govern de les
Illes Balears, el Consell Insular de Mallorca ¡ la iniciativa ciutadana Ramon Llull

2030. En aquest sentit, d'aquesta tramitació l'APB en donará trasllat a la Comissió
de Seguiment del Protocol signat pel MINECO ¡ I'APB per potenciar la creació d'un
poi maritim.

Excepte l'explícitament indicat als convenis especifics de desenvolupament, les
activitats que es desprenguin del present Protocol general d'actuació no
impliquen obligacions ni compromisos financers per 3 cap de les institucions
signants.

Aquest Protocol entrará en vigor en el moment de la seva signatura, la seva
vigencia será de quatre anys i es podrá prorrogar amb l'acord previ ¡ exprés de les
parts adoptat abans que finalitzi la seva vigencia. Així mateix, d'aquest Protocol no
en sorgeix cap tipus de compromís de personal per ales parts.

9. Aquest Protocol no té la consideració de conveni d'acord amb el que disposa el

parágraf segon de l'article 47.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de régim jurídic
del sector públic, per la qual cosa no se'n deriva cap tipus de compromis jurídic
c ncret ni exigible entre les parts.
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l com a prova de conformitat amb tot I'anterior, se subscriu al Hoc ¡ en la data indicats
el present Protocol general d'actuacions

El batle de
.…

La presidenta del Govern La presidenta del
l'Ajuntament defalí1a/ de les Illes Balears Consell de Mallorca

Jos Hila Vargas Francesca Lluch Armengol ¡ Catalina Cladera ¡ Crespí
Socias

El rector de la Universitat El president de l'Autoritat
de les Illes Balears Portuaria de Balears

/ XN…_

Lloreng Hugueti Rotger FrancescAntich ¡ Oliver
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