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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 26/2021, relatiu al Consorci Parc Científic i
Tecnològic Agroalimentari de Lleida, exercici 2019
Barcelona, 22 de desembre de 2021
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 26/2021, relatiu al Consorci Parc
Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL), exercici 2019, en compliment del
seu Programa anual d’activitats.
L’informe, presentat pel síndic Jordi Pons i Novell com a ponent, va ser aprovat pel Ple de la
Sindicatura en la sessió del 23 de novembre del 2021.
El treball d’aquesta fiscalització limitada ha inclòs la fiscalització de l’activitat i de la gestió
economicofinancera del PCiTAL. En concret, s’ha fiscalitzat la liquidació del pressupost,
l’immobilitzat i l’endeutament del Consorci, i el compliment de la legislació aplicable en els
àmbits comptable, pressupostari, de les retribucions de personal i de la contractació
administrativa.
El PCiTAL és un consorci de caràcter local constituït el 5 de maig del 2005 entre l’Ajuntament
de Lleida i la Universitat de Lleida (UdL). El seu objectiu és fer que el Parc esdevingui una
de les principals plataformes científiques i tecnològiques en l’àmbit agroalimentari i en l’àmbit
de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), i un pol d’excel·lència i innovació
capaç d’atreure empreses de base tecnològica i activitats avançades.
En l’apartat de conclusions de l’informe es presenten les observacions més rellevants que
es desprenen del treball realitzat, de les quals es destaquen les següents:
• El 31 de desembre del 2019, el PCiTAL tenia una situació economicofinancera molt
delicada, amb un alt nivell d’endeutament, patrimoni negatiu, incapacitat per fer front a
les seves despeses sense les aportacions de les entitats consorciades i incapacitat per
retornar els préstecs rebuts. Aquesta situació podria qüestionar a curt termini la viabilitat
del Parc.
• Alguns dels espais que formen part del Parc no estan directament relacionats amb
l’objectiu d’esdevenir una de les principals plataformes científiques i tecnològiques en
l’àmbit agroalimentari i en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, i
un pol d’excel·lència i innovació. En concret, la construcció, gestió i explotació de
l’Arborètum, jardí botànic de la ciutat de Lleida, encara que s’hi puguin desenvolupar
activitats de recerca o el complex Magical, destinat en bona part als ensenyaments
audiovisuals. D’altra banda, l’activitat d’algunes de les empreses instal·lades al Parc no
està relacionada amb les finalitats de recerca i innovació que promou el PCiTAL.
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• En compliment de la normativa aplicable, el pressupost del 2019 es va aprovar amb un
superàvit igual al dèficit pressupostari de l'exercici 2017 i s’hi preveia un increment dels
ingressos per transferències. Això no obstant, aquesta previsió no estava basada en cap
estimació raonable dels ingressos a percebre, ja que no hi havia cap compromís ni de
l’Estat ni de la Generalitat de fer les esmentades transferències.
• El resultat pressupostari del 2019 presentat pel PCiTAL està sobrevalorat en 2,98 M€, ja
que no s’hi van incloure els ajustaments per desviacions de finançament positives.
• El PCiTAL només factura i rep ingressos per la repercussió dels serveis comuns, però no
factura pels espais arrendats. La gratuïtat dels lloguers suposa la concessió de
subvencions directes en espècie sense que aquestes hagin estat atorgades d’acord amb
la normativa aplicable en matèria de subvencions.
• El PCiTAL no aplicava al seu personal el règim jurídic de l’Ajuntament de Lleida com
corresponia d’acord amb la normativa aplicable.
• L’any 2019 el PCiTAL disposava d’un inventari d’immobilitzat material que no incloïa tota
la informació necessària per a una adequada gestió.
• El PCiTAL no va formalitzar correctament els expedients de contractació menor per les
compres realitzades l’exercici 2019.
Finalment, en l’apartat de conclusions de l’informe es fan diverses recomanacions que, en
opinió de la Sindicatura, contribuirien a corregir alguns dels aspectes assenyalats en
l’apartat d’observacions, de les quals es destaquen les següents:
• Les entitats consorciades haurien de fer les actuacions necessàries per resoldre la
situació economicofinancera del PCiTAL i prendre les decisions oportunes per garantir la
seva viabilitat, atesa l’evident incapacitat del PCiTAL per generar ingressos per fer front
a les seves despeses i, especialment, al pagament del deute acumulat.
• Les entitats consorciades i de forma especial l’Ajuntament de Lleida com a propietari dels
terrenys i com a administració d’adscripció, haurien de revisar les funcions dels diferents
espais del Parc i prendre les decisions oportunes perquè la seva activitat s’ajusti a les
funcions de recerca i innovació per a les quals va ser creat.

Aquesta nota resum té efectes merament informatius.
L’informe es pot consultar a www.sindicatura.cat.
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