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PATRONAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIPUTACIO DE LLEIDA
Bases específiques reguladores i convocatòria de l’adhesió a la ‘‘Xarxa Lleida Territori Intel·ligent’’ (XLTI)
període 2017-2019
EDICTE
El Consell Rector del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, en sessió 1/2017, de 7
d’abril, ha pres el següent acord:
Primer. Aprovar les bases específiques reguladores de l’adhesió a la “Xarxa Lleida Territori Intel·ligent”
(XLTI). Període 2017-2019, que es transcriuen literalment tot seguit:
Bases específiques reguladores de l’adhesió a la “Xarxa Lleida Territori Intel·ligent” (XLTI). Període
2017-2019.
Article 1. Objecte i naturalesa
1.1. L’objecte d’aquestes bases és regular l’adhesió a la “Xarxa Lleida Territori Intel·ligent” (XLTI).
1.2. La XLTI és 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.
1.3. El treball de la XLTI consistirà, bàsicament, en:
A) Identificació oportunitats desenvolupament econòmic
B) Elaboració i gestió cartera de projectes
C) Cercar finançament extern
D) Suport projectes innovadors de promoció econòmica
1.4. 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 protecció ambiental, gestió riscos, Segarra-Garrigues, sòl
industrial,…
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 cicle curt
E) Emprenedoria rural
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1.5. Les metodologies bàsiques que constituiran la base de l’acció dels dinamitzadors de cada àmbit
estratègic seran:
i. Transparència i pública concurrència: tant pel que fa als mecanismes d’inclusió a la XLTI, com a l’accés als
recursos econòmics gestionats mitjançant convocatòria (restringits als membres de la Xarxa).
ii. Aproximació bottom-up: en la identificació de problemes a resoldre i el treball sobre ells fins a caracteritzar
i desenvolupar projectes.
Iii. Cooperació interadministrativa: alimentada tant des del punt de vista metodològic com pel que fa a la
responsabilitat en l’execució de projectes. S’articularà un esquema d’ajuts per projectes de promoció
econòmica amb un valor pilot. També es disposaran recursos econòmics de PROMECO per a la informació i
redacció de projectes i propostes de finançament, independentment de qui acabi liderant el projecte.
iv. Gestió de processos d’innovació: la dinamització dels àmbits estratègics es farà seguint un esquema de
gestió de la innovació. Això implica la identificació de problemes, la seva informació, l’aplicació de tècniques
de creativitat, la tria de solucions, la conceptualització de projectes, la seva execució i el seu tancament i
avaluació d’impacte.
v. Gestió del coneixement: Els treballs desenvolupats en el marc de cada àmbit estratègic es realitzaran
mitjançant l’ús intensiu de les noves tecnologies, desenvolupant comunitats de coneixement que permetin la
informació de tots els processos de discussió, d’anàlisi i projectuals i la gestió del coneixement que se’n
derivi. Aquest aspecte es desenvoluparà de forma conjunta amb l’equip de formació de l’àrea de RRHH de
la Diputació de Lleida.
Article 2. Destinataris
Podran adherir-se a la XLTI:
a) Els ajuntaments de la demarcació de Lleida
b) Els Consells Comarcals de la demarcació de Lleida
c) Els Grups d’Acció Local de la demarcació de Lleida
d) 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
Article 3. Requisits
1. Els ens que manifestin la seva voluntat d’adherir-se a la XLT hauran d’acreditar en el moment de la
presentació de la seva sol·licitud el compliment dels següents requisits:
A. Disposar d’un/una responsable polític/a que tingui atribuïdes les responsabilitats competencials
genèriques o específiques en matèria de promoció econòmica
B. Disposar en la seva plantilla d’almenys un/a tècnic/a encarregada del desenvolupament i promoció
econòmica en el seu àmbit territorial d’actuació
C. La competència i l’àmbit territorial d’actuació, en promoció econòmica, només en el cas dels
d’organismes i organitzacions associatives d’ens locals
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2. Per acreditar aquests requisits, cal presentar juntament amb la sol·licitud un certificat emès pel Secretari/a
de l’entitat sol·licitant on quedin recollits els punts següents:
A. Nom de la persona amb responsabilitat política de l’Àrea de Promoció Econòmica/Desenvolupament
Local
B. Nom i càrrec de la persona/es encarregada/es del desenvolupament i promoció econòmica en el seu
àmbit territorial d’actuació
C. La competència i l’àmbit d’actuació, en promoció econòmica, dels d’organismes i organitzacions
associatives d’ens locals
Article 4. Presentació sol·licituds
1. La presentació de les sol·licituds d’adhesió a la XLTI s’ha de fer dins el termini mitjançant el model
normalitzat disponible a la web www.promocioeconomica.cat.
2. Lloc presentació: Registre del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida (Rambla
Ferran, 18, 1r. 25007-Lleida).
3. S’haurà d’acompanyar a la sol·licitud, a més del certificat de l’article anterior, l’acord d’adhesió aprovat pel
corresponent òrgan competent. L’acord serà vàlid des de la data en que es dicti, i desplegarà la seva
eficàcia amb l’acceptació de l’adhesió per part de la Diputació de Lleida.
4. La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació d’aquestes bases i de les obligacions que
s’estableixen.
Article 5. Instrucció de l’expedient
La direcció del Patronat de Promoció Econòmica, elevarà periòdicament, a mida que es presentin les
sol·licituds, proposta de resolució a la Presidència del Patronat, que dictarà les resolucions corresponents.
Aquestes seran notificades a les entitats peticionàries.
Article 6. Obligacions del beneficiaris
Les entitats adherides a la Xarxa, tindran les següents obligacions:
1. Participació efectiva en les activitats organitzades i executades per la XLTI.
2. Hauran de comunicar al Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida els canvis que es
produeixin en el compliment dels requisits de l’article 3.
3. També hauran de comunicar la baixa voluntària quan procedeixi.
4. L’entitat adherida es compromet a lliurar al Patronat dades oficials dels servei necessàries per al
funcionament de la XLTI.
Article 7. Vigència
1. Aquestes bases tindran vigència a partir de la data de publicació en el BOP de Lleida i tindran vigència
fins al 31 de desembre de 2019.
2. Podrà acordar-se la seva suspensió, modificació o derogació en el supòsit de la modificació o finalització
dels programes i accions de suport que promou, en els termes que estableixi l’òrgan competent per
acordar-ho.
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3. L’adhesió de l’entitat a la XLTI té una durada fins a 31 de desembre de 2019, sempre que l’entitat
compleixi els requisits mínims durant tota la vigència.
4. Són causes de resolució anticipada de l’adhesió:
A. L’acord mutu de les parts
B. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material
C. L’incompliment greu i manifest d’aquestes normes
Article 8. Interpretació de les bases
La interpretació, aplicació, modificació i revisió d’aquestes bases recau exclusivament en el Consell Rector
del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Segon. Aprovar la convocatòria per a l’adhesió a la “Xarxa Lleida Territori Intel·ligent” (XLTI). Període
2017-2019, que es transcriu literalment tot seguit:
Convocatòria per a l’adhesió a la “Xarxa Lleida Territori Intel·ligent” (XLTI). Període 2017-2019.
1. Objecte
Regular l’adhesió a la “Xarxa Lleida Territori Intel·ligent” (XLTI).
2. Destinataris
A) Els ajuntaments de la demarcació de Lleida
B) Els Consells Comarcals de la demarcació de Lleida
C) Els Grups d’Acció Local de la demarcació de Lleida
D) 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.
3. Requisits i documentació a presentar
Les entitats participants en la convocatòria hauran d’acreditar en el moment de la presentació de la seva
sol·licitud el compliment dels requisits establerts a les bases reguladores.
La sol·licitud d’adhesió per al període 2017-2019 caldrà presentar-la amb el formulari que es troba a la web
http://www.promocioeconomica.cat, on s’accepten les condicions d’adhesió establertes a les bases i ala
convocatòria, amb els drets i obligacions que s’esmenten.
4. Termini i lloc de presentació
El termini de presentació començarà el dia següent a la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí
Oficial de la Província i restarà obert fins a l’acabament del període d’adhesió en data 31 de desembre de
2019.
Les sol·licituds es presentaran al Registre del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida,
Rambla Ferran, 18, 1r, 25007-Lleida, així com per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 16.4 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu de les administracions públiques.
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En cas de que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, el Patronat sol·licitarà que
s’esmeni o completi durant un període de 10 dies hàbils, advertint que, d’incomplir-ne el termini establert,
s’arxivarà d’ofici l’expedient sense cap tràmit posterior.
5. Resolució i notificació
La direcció del Patronat de Promoció Econòmica, elevarà periòdicament, a mida que es presentin les
sol·licituds, proposta de resolució a la Presidència del Patronat, que dictarà les resolucions corresponents.
Aquestes seran notificades a les entitats peticionàries.
6. Règim de recursos
Contra la notificació de l’acord esmentat, les entitats podran interposar, directament, recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat contenciós de Lleida, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà
del dia de la notificació de la resolució. Potestativament i amb caràcter previ, els interessats podran
interposar recurs de reposició en el termini d’un mes comptat a partir del dia següent al de notificació de la
resolució.
Tercer. Sotmetre les bases a informació pública pel termini de vint dies hàbils, mitjançant anunci que es
publicaré en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, d’acord amb el que disposa l’article 83 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En el supòsit
que durant el termini d’informació pública no es formulin al·legacions, les bases quedaran definitivament
aprovades.
En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini d’informació pública de les bases, es procedirà a
suspendre la tramitació de la convocatòria si com a conseqüència de la resolució de les al·legacions es
modifiquessin les bases.
Quart. Facultar al President del Patronat als efectes de procedir a l’execució del present acord, per a
resoldre els recursos que es puguin interposar contra la resolució de la convocatòria, i en especial per
ordenar la publicació integra de les bases específiques, d’acord amb la finalitat que es persegueix, en el
supòsit de rectificació dels defectes o les omissions que eventualment s’hagin pogut advertir.
Lleida, 3 de maig de 2017
El president, Joan Reñé i Huguet
El secretari general, Ramon Bernaus i Abellana

Digitally signed by e-bop
Date: 2017.05.30
13:08:11 CEST
Reason:
Location: es_ca

Anuncis Diversos

89

