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Protocol general d'intencions entre el Govern de les llles Balearc, el
Consell Insular de Menorca" l'Ajuntament d'Alaior, el Parc BIT
Desenvoluparnent, SA, l'Associació Pollgon Industrial la Trooca i la
Univercitat de les llles Bdears relatiu a la creació del Centre BIT
Menorca ( Parc BIT) ubicat d polfgon i ndustrid la Trob<ad'Alaior
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Protocol general d'intencions entre el Govem de les llles Balears, el Consell Insular de
Menorca, l'Ajuntament d'Alaior, el Pa¡c BIT Desenvolupament,SA, l'Associació Polfgon
Induseial la Troo<a i la Universitat de les llles Balea¡s relatiu a la crcació del Centre BIT
Menorca (Parc BIT) ubicat al polfgon industrial la Troo<ad'Alaior
Pa¡ts
FrancescAntich i Oliver, presidentdel Govern de les llles Balears,en I'exercicide les
facultatsatribuidesper I'article80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de marg,de régimjurldic de
I'Administració
de la ComunitatAurónomade leslllesBalears.
Marc Pons Pons, presidentdel Consell Insular de Menorca, en l'exercicide la facultat
atribuidaper l'anicle9.1 de la Llei8/2000,de 27 d'octubre,de consellsinsulars.
Pau Morli Florit, batle presidentde l'Ajuntament d'Alaior, de conformitat amb el que
disposa l'article 21.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladorade les basesdel régim
local.
CarlesManera Erbina, presidenrde Parc BIT Desenvolupament,
SA, en representacióde
Parc BIT Desenvolupamenr,
SA, d'acord amb I'escripturaatorgada davant el notari de
PalmaÁlvaro DelgadoTruyols,en data de 31 d'agost de 2007 i ámb número de protocol
3042.
LorenzoCarrerasSintes, presidentde l'Associaciódel Polfgon Industrial la Trocra, en
representacióde l'AssociacióPolfgonIndustrialla Troo<a,amb NIF G07072382,domicili
al carrer Major, 11, d'Alaior, de conformitat amb l'acord de l'AssembleaGeneral
Ordináriade dia 5 dejuny de 2008.
MontserratCasasAmedler,rectorade la Universitatde les llles Balears,en exercicide les
facultats atribuides per I'anicle 20 de la Llei orgánica 6/2001, de 21 de desembre,
d'universitats,modificadaper la Lleiorgánica4/2007 , de 12 d'abril, i per l'article30 dels
Estatutsde la Universitarde les llles Balears,aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de
setembre.

Antecedents
1 . És un objectiu del Covern de les llles BalearsI'impuls iel desenvolupament
dels
objectiusque regeixenel Pla de Ciéncia,Tecnologiai Innovacióde les llles Balears
2009-2012,entreelsqualshi ha la transferéncia
de tecnologiai coneixement,
que són
fonamentalsper cont¡nuar avanganten la societat del coneixementdel segle)c{t.En
aquestcas, l'objectiu es materialiea amb la voluntat del Covernde les llles Balearsde
crear un centrede referénciaa Menorcaen transferénciadel coneixement¡ foment de
l'emprenedoriaque s¡guiuna extensiódel ParcBlT.

2 . El ConsellInsularde Menorcaavangaen la implantacióde les novestecnologiesa
Menorca, n'universaliea l'accés perqué tots els ciutadans tenguin les mateixes
oportunitats de creixementpersonali de competitivitatempresarialen un món cada
vegadamésglobalitzat,que requereix
del suporti de la iniciativaprlblicaper arribara
tots els ciutadans.Es voluntat del ConsellInsularde Menorcaestabl¡respaisben
dotats tecnológicamentque puguin generarI'assentamenrde novesempreseslligades
al sector tecnolbg¡cique, alhora, es nodreixindel coneixementdels centresde
transferéncia.
3. L'Ajuntamentd'Alaiorapostad'una maneraclarai decididaper donar valor afegital
pollgonindustriald'Alaiori dóna suporta la ubicaciód'un cencrede transferéncia
del
coneixemental serveide Menorca.
4. L'Associació del Pollgon la Troüa, entitat privada sense )nim de lucre, est)
interessadaa potenciarel polfgon industriald'Alaior i manifestala voluntat perqué,

en la parcel.lade la qual l'Associacióés propietária(3.756,42 mz) al polfgon
industrial d'Alaior, s'ubiqui un centre de referénciaa Menorca en transferénciadel
coneixementi foment de I'emprenedoria
que afavoreixila creacióiconsolidacióde
nous projectesempresarialsde basetecnológica.
5. El Parc Baleard'lnnovacióTecnológica(Parc BIT) és el parc cientificotecnológicde la
nostra Comunitat ité la missió de crear un entorn adequat per promoure la
innovació tecnoldgica i la recercaa les llles Balears,d'afavorir la implantació de
professionals
qualificatside potenciarla creaciói
d'empresesd'alt valor
afegit. La visió del Parc com a punt de referénciade la innovació, la recerca la
tecnologiaa les llles Balearsésja una realitat a Mallorca, fonamentada els valors

delssectorseconómicsde futur a Balears.
Supon i desenvolupament
intensives
Actuaciócom a pol d'atracciód'empreses
en R+D+1.
Posicionamentcapdavanteren serueisoferts a les empresesi institucionsubicades
al Parc.
Compromfsde qualitati milloracontlnua.
Cestió adregadaa la sostenibilitatambientali al respecteper la natura.
Fomentde lessinergiesempresauniversitati entreempresesinstal.lades.
6. La Universitatde les llles Balearsvol impulsar la transferéncia
del coneixementi
l'emprenedoria
de basetecnoldgicaconvenin!amb el ParcBlT.
En complimentdel que preveuI'anicle3.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,de
régimjurldic de lesadministracions
prfbliquesi del procedimentadministratiucomrl,que
públiquesen lessevesrelacionses regeixen
estableixque les administracions
pel principi
Polfgon
de cooperaciói col.laboració,i en presénciade la col.laboracióde I'Associació
-entitat
la
Trocxa
privada
lucreIndustrial
sense ¿nim de
ide
Parc BIT
Desenvolupament,
SA -empresa prfblica que gestionael Parc BIT i que depén de la
Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació-, es formalitza aquest Protocol
d'intencionsper constitu¡rel CentreBIT Menorca(ParcBIT) per tal de:
1. Promourela realieaciód'activitatsdestinadesa generarconeixementtecnológic,com
ja
també a promourei facilitar-nel'adquisiciói l'explotacióper empreses
menorquines
existents,per novesiniciativesempresarialso per altresorganismeso ent¡tats.

2. Promourei impulsar,des de l'ámbit d'influénciai competéncia,
la formació,la
qualificació
i l'especialieació
productius
delsprofessionals
delssectors
de l'economia
menorquina,especialment
delsque treballenen relacióamb els sistemesde ciénciai
tecnologia.
3. ldentificari aportariniciatives
que permetinposarel sistemade ciénciai tecnologiaal
serveide les empresesi dels agentsdels sectorsproductius, promovent l'eficáciadel
sistemaintegrald'R+D+1.
4. Dinamiear la transferénciade coneixement,la tecnologiai la generaciói implantació
de fa innovació; facilitar la incorporació de la tecnologia en la cultura empresarial,

potenc¡ant-neI'impacte iels beneficisen la competitivitat,la modernitzacióila
rendibilitatde lesempreses
menorquines.
5. Promourel'economiasostenible,participaract¡vamentdes de l'ámbit tecnológicen la
conservació
del medi ambienti en el desenvolupament
sostenible,com també en la
incorporacióde fa tecnologiai lessolucionstecnológiguesen la conservaciódel medi.
6. lmpulsar actuacions de promoció i intermediaciód'R+D+l ide transferéncia
tecnológica com actuacions especffiquesd'execucióde projectes d'R+D+l prüpies
d')rees concretesd'alt interési relleváncia.
7. lmpulsari promourela ubicaciód'empreses
de basetecnolbgica,mitjangantdiversos
instruments,en especialdotant al CentreBIT Menorcad'una incubadorad'empreses
de basetecnolbgica.
Les pans ens reconeixemm¡ltuament la capacitat legal necessáriaper formaliear aquest
Protocol i, amb la finalitat d'avangar en I'assoliment de les voluntats expressades,
manifestamla intenció de subscriure,en el moment oportú, els acords ila resta
d'instruments jurfdics necessarisper formaliear els compromisos que es declaren
mitjangantaquestProtocol,d'acord amb lessegüents:
Cllusules
1. El Governde les lllesBalearses comprometa dur a lerme lesgest¡onsnecessáries
per
fer possibleel finangamentde la construcciódel centrei la planificaciói coordinació
de les sevesactiv¡tatsa travésde la Direcció Generalde Recerca,Desenvolupament
Tecnolbgici Innovació.
2. El ConseffInsular de Menorca, en l'exercicide les sevesfuncions com a diputació i
mitjangant personal técnic del Departament de Cooperació Local, Habitatge i
Innovació,es compromet a aportar assisténciatécnicaen I'elaboraciói la
del projectea lesadministracionsparticipants.
L'Ajuntamentd'Alaior es compromet a agilitartots els trámits adminisrratiusper
obtenir tots els permisosnecessaris
per desenvoluparel projecteCentre BIT Menorca

La ubicació del Centre al polfgon industrialla Troo<adel municipi d'Alaior és idónia,
ja que Alaior est¿ situat a la zona centre de Menorca, en gué hi ha una imponant
presénciaindustriali comercial.Cal destacarque el polfgon industrialla Troc<até una
ffarga trajectóriaindustriali comercial,va néixerals anys70 i des de llavorsha esrarun
focus important de desenvolupament
industrial.Actualment,disposa d'una nova
ampliacióde 118.000 m2de sól industriali el nou pla generalpreveuuna nova reserva
de sbl industrialde 200.000mz.
4. L'AssociacióPolfgonIndustrialla Troo<aes compromet a cedir amb car)cter gratuit a
Parc BIT Desenvolupamenr,
SA, el dret real de superfícieen rasanr,vol i subsól de la
parcel.la amb referéncia cadastral 8213102EE9281C -se n'adjunten les
caracterfstig
ues en I'annexll-, que té una superflciede 3.756,42 m2 i está situada al
polígon industrialla Troqa d'Alaior, per construir-hiel Centre BIT Menorca (Parc
BIT). La parcel.la se cedeix per un termini máxim de noranra anys, arriculars en
períodesde trenta anys, i es fixen prórroguesautomitiques cada rrenta anys sempre
que es mantenguil'ús de la parcel.laamb la finalitatd'aquestconvenii en beneficidel
polígonindustrialidel poble d'Alaior,quan el Covernde les llles Balearsn'aproviel
projected'obres executiuiel finangament.
Una vegada finalieades les obres, Parc BIT Desenvolu
pament, SA, tindrá la titularitat
de l'edifici.
ParcBIT Desenvolupament,
SA, ha de cedir els drers pel mareixperfodeescipulacen el
parágrafanterior a I'AssociacióPolfgonlndustrial la Troo<ade les dependéncies,que
es detallena continuaciói que s'han de recolliren el projecteque es redacti,següents:
-

-

Una oficinade 80 a 100 m2, que ha de ser la seu de l'Associació.
S'ha de poder
disposar d'aquest espai per a qualsevolaltra qüestió que resulti d'interés per a
l'Associació,
dins leslfniesi l'entorndel CentreBIT Menorca.
L'aparcamentque resultidel projecte.L'Administracióactuant es reseryales places
de serveinecessáries
per a l'activitatdel centre,que aquestamareixaconcretaráen
el moment de la firma del conveni.lJaparcamentha d'utiliear tor l'espaique
permeti la normativavigent is'ha d'ubicar en el subsól de l'edifici perqué el
gestioni l'AssociacióPolfgonIndustrialla Troo<adurant el mateix perlode pel qual
s'ha cedit el dret real de superficie.

Aixl mateix,l'Associaciópot disposarde I'rls de la salade reuni

L'AssociacióPolfgonIndustrialLa Troqa ha de confirmar qualsevolcanvi d'rfs que es
prevegia l'edifici.
Un cop transcorregutsels noranta anysfixatsper la cessióreal de superffcie,l'immoble
i la parcel.lapassarana ser propietar al cinquanta per cent (50 %) entre l'Ajuntament
d'Alaior i l'AssociacióPolfgonlndustrialla Trotxa.
5. Parc BIT Desenvolupament,
SA,ja té un saberfer en promoció i gestió de sdl terciari
per dotar d'infraestructuresde transferénciatecnológicai emprenedoriaempresarial,
en la gestióde projectesd'R+D+li en el fomentde la culturade la innovació,per a¡xó,
es compromet a part¡ciparen el projecteCenrreBIT Menorca,al qual ha d'aportar:
-

Les gestions necessiries per assegurarel planejament, l'execució de la fase
constructivadel centre.
La transferénciade bones practiquesi la definició del sisremade gestió técnica i
económicadel nou centre.
La integració completa del centre com a pan del Parc Balear d'lnnovació
Tecnológica(Parc BIT) i, en conseqüéncia,la responsabilitaten la gestiófutura.

6. La Universitat de les llles Balears promocionará la creació d'empresesde base
tecnológica en el Centre Bit Menorca mitjangant el programa de Campus
d'excel.
léncia internacional.
7. Una vegadaexecutadesles obres del Centre BIT Menorca,tots els signantsd'aquest
Protocol es comprometen a fer les
necessiries per dotar-lo

pressu
postlriamentdels recursosper mantenir-loi perquéfuncioniadequadament.
També en promouran la confecciódel pressupostanual corresponent.
Per donar complimenta l'estipulat,l'Ajuntamenrd'Alaior s'ha de fer clrrec, en la
palsd'acordamb lesordenances
municipals.
ru d'avangdef projecteCentre BfT Menorca, els
)menaruna comissióde seguimentque s'ha de
mini. Aquesracomissiós'hade formaramb:

-

Un representantdel ConsellInsularde Menorca
Un representantde l'Ajuntamentd'Alaior
Un representantde ParcBIT Desenvolupament,
SA
Un representantde l'Associaciódel PolfgonIndustrialla Troo<a
Un representantde la Universitatde les lllesBalears

9. Les actuacions que implica aquest Protocol estan condicionades,en tot cas, a
I'obtenciódelsrecursospressupostaris
adequatsper finangar-lo.
10.AquestProtocol es mantindr¿vigent fins a la signaturadel conveniadministratiuque
el desenvolupi.
Com a mostra de conformitat, signam aquest Protocolen sis exemplarsorig¡nals,
igualmentválids.

Alaior,14 d'agostde 2009
PelGovemde lesllles

PelConselllnsularde

Perl'Associp ió Polfgon
lndustria Trotxa

Per

Perla Universitatde les

