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L’AJUNTAMENT DE LLEIDA I MICROSOFT 

IBÈRICA COL�LABOREN PER CONVERTIR A 
LLEIDA EN REFERENT DE LA SOCIETAT DEL 

CONEIXEMENT 
 
 

• Les dues entitats han firmat avui un nou conveni marc de 
col�laboració que redundarà en benefici de les empreses i els 
lleidatans i lleidatanes per mitjà de l’impuls de les noves 
tecnologies a Lleida 

 
 

Lleida, 17 de febrer de 2009.- L’Ajuntament de Lleida i Microsoft Ibèrica han donat 

avui un pas endavant en l’estreta cooperació que les dues entitats ja mantenien. Així, 

han formalitzat un conveni que té com a objectiu fomentar l’avenç de la Societat del 

Coneixement en Lleida per mitjà d’un ampli ventall de línies de col�laboració, que van des 

de l’ajuda de l’industria tecnològica local i els emprenedors de la zona a la reducció de la 

fractura digital, l’aplicació de les noves tecnologies a les aules o la modernització de les 

infraestructures municipals gràcies a les últimes innovacions en matèria de software. 

 

Els programes i iniciatives fruit d’aquesta aliança públic-privada redundaran en benefici 

tant de les empreses com dels ciutadans i ciutadanes, contribuint així a convertir a 

Lleida en un referent en el desenvolupament de la Societat del Coneixement a 

Espanya. 

  

 

L’acord, firmat aquest matí per l’alcalde de l’Ajuntament de Lleida, Àngel Ros, i la 

presidenta de Microsoft Ibèrica, María Garaña, reafirma el compromís del fabricant de 

software amb Catalunya en general i amb la ciutat de Lleida en particular, on Microsoft 

col�labora des de 2006 amb IFR i la Universitat de Lleida en el marc del Parc Científic i 

Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL), en la IFR Software Factory for Microsoft 

Dynamics. 

 



                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Per a María Garaña, presidenta de Microsoft Ibèrica “aquest conveni és una nova fita en 

el nostre recolzament continuat a les Administracions Públiques en un moment en el qual 

tots els agent del teixit econòmic i social hem d’ unir forces per garantir el creixement en 

una època difícil, i una de les armes fonamentals per això són les Tecnologies de la 

Informació i les Comunicacions”. 

 

Per la seva part, Àngel Ros, alcalde de l’Ajuntament de Lleida, manifesta: “L’acord firmat 

avui reafirma l’aposta de Lleida pel progrés que suposa l’aplicació de les noves 

tecnologies, de la mà de Microsoft, en àmbits tan importants com la formació dels 

nostres escolars, des dels primers nivells d’educació,  i la potenciació de les TIC entre la 

gent gran, evitant així la fractura digital. L’estreta col�laboració entre Microsoft i el 

PCITAL (Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida) permetrà reforçar així 

mateix la nostra vocació per la innovació i el desenvolupament, especialment vinculats a 

les noves tecnologies”. 

 

Línies de cooperació 

Les línies de cooperació que han establert l’Ajuntament de Lleida i Microsoft van dirigides 

a un ampli espectre d’¡interessos comuns. Una de les àrees d’interès que comparteixen 

les dues institucions és la introducció de les noves tecnologies a les aules amb l’objectiu 

de fer de l’ensenyament una experiència més enriquidora. En aquest sentit, Microsoft 

col�laborarà amb l’Ajuntament per proporcionar a la comunitat educativa els recursos i 

formació necessaris per que els estudiants lleidatans puguin desenvolupar el seu màxim 

potencial. 

 

Un altre aspecte prioritari per Microsoft i l’Ajuntament de Lleida és el foment de la 

formació als ciutadans sobre les principals eines de l’ofimàtica i d’accés a Internet, 

especialment a aquells col�lectius més vulnerables i per tant en situació de perill 

d’exclusió digital. En virtut del conveni firmat avui, els telecentres, centres cívics i 

educatius que depenen de l’Ajuntament –que ofereixen serveis d’accés dels ciutadans a 

les Tecnologies de la Informació- podran accedir a continguts formatius específics 

desenvolupats per Microsoft. La companyia també aportarà a aquests centres eines de 

gran utilitat per al desenvolupament de la seva labor, com ara software per a l’educació a 

través d’Internet (e-Learning), materials d’ajut per a tasques d’alfabetització digital o 

continguts curriculars que es poden trobar en portals com ProfesoresInnovadores.com. 

 

 



                                                                                 

 

 

 

 

 

 

A més d’aquestes iniciatives relatives a la formació, Microsoft, per mitjà de programes 

com BizSpark, contribuirà a ajudar a l’impuls de l’esperit emprenedor a Lleida, oferint 

software, formació i certificacions a les noves empreses de base tecnològica del Viver 

d’Empreses de Lleida. 

 

Així mateix, Microsoft col�laborarà en projectes innovadors de Tecnologies de la 

Informació i les Comunicacions en l’àmbit  municipal. Un exemple d’aquesta col�laboració 

és un projecte de desenvolupament de serveis avançats de mobilitat, basats en 

tecnologies 3G i Windows Mobile. Aquests serveis estaran adreçats tant al ciutadà com 

als diferent serveis municipals (Guàrdia Urbana, inspeccions, personal de l’Ajuntament, 

etc.) El Consistori rebrà ajuda tècnica de Microsoft en allò que fa referència a les darreres 

innovacions tecnològiques. L’Ajuntament també podrà proporcionar a tots els ciutadans –

gràcies a la plataforma online de Microsoft- comptes de correu electrònic personalitzats 

amb el domini de l’Ajuntament, amb les quals podran utilitzar, a més, eines de 

missatgeria instantània. 

 

Aquest conveni també suposa un reforç a les activitats que l’Ajuntament i Microsoft 

venen desenvolupant des de 2006 a la IFR Software Factory for Microsoft Dynamics, 

juntament amb la Universitat de Lleida i la firma IFR Group. A més, fruit de l’acord, 

l’Ajuntament aposta per les solucions de gestió Microsoft Dynamics AX i Dynamics CRM, 

actuant com a referència activa d’aquesta plataforma en l’àmbit del sector públic. 

 

 

A propòsit de Microsoft Ibèrica 

Microsoft Ibèrica és subsidiària espanyola de Microsoft Corporation. Fundada al 1975, 
Microsoft és el líder mundial de software per informàtica personal i d’empreses. La 
companyia ofereix un ampli ventall de productes i serveis dissenyats per contribuir tant 
al desenvolupament del talent de les persones com al potencial de les empreses 
augmentant així la seva eficàcia, productivitat i capacitat competitiva. Per a més 
informació podeu visitar les seves pàgines espanyoles a Internet en 
http://www.microsoft.com/spain  
 


