
MEMORIA 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS 
  
MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU EN QUÈ S’HAGIN COMPLERT ELS 
OBJECTIUS PROGRAMATS AMB INDICACIÓ DELS PREVISTOS I ASSOLITS, AMB EL 
SEU COST 
  
El REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals estableix al seu article  211 
que els municipis de més de 50.000 habitants i les altres entitats locals d’àmbit 
superior han d’adjuntar al compte general: 
  
a) Una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics. 
  
b) Una memòria demostrativa del grau en què s’hagin complert els objectius 
programats amb indicació dels previstos i assolits, amb el seu cost. 
  
En compliment de l’esmentat precepte es recullen al present document les 
memòries justificatives del cost i el rendiment dels serveis associat als àmbits 
que s’especificaran així com la justificació, en el seu cas, del grau en que 
s’han complert els objectius programats. 
  
Es tracta d’un recull de la documentació que els diferents serveis han anat 
elaborant un cop finalitzat l’exercici 2015.  
  
Es podrà observar una certa heterogeneïtat en el format dels esmentats 
documents. Es justifica aquesta en que es tracta, en realitat, d’un recull dels 
documents que amb un objecte anàleg, han estat lliurats a altres 
administracions en compliment de requeriments de diversa índole, 
especialment en justificació de subvencions o en justificació de les activitats 
realitzades en un determinat àmbit d’actuació. 
 
Finalment aclarir que aquest document te el doble objecte (cost i rendiment 
/ consecució d’objectius) dels establerts a l’article 211 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març abans citat. Les dues parts en que es divideix 
tenen el mateix objecte. S’ha dividit per encabir-lo als apartats on han estat 
adjuntats. 
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1. Introducció 

Els serveis que tot seguit s’indiquen, i que són objecte de la present memòria justificativa són 

els que queden agrupats en les següents àrees: 

Àrea   

     Servei Assistència Tècnica  (SAT) 

     Oficina d’Habitatge i Borsa de Mediació per al Lloguer 

Social 

Servei  

- Serveis d’assistència tècnica 

- Oficina d’habitatge 

 

El servei que es dóna es localitza en les dependències del Consell Comarcal de l’Alta 

Ribagorça, situat a l’Avinguda Victoriano Muñoz, número 48 del Pont de Suert (25520). 

L’horari de l’Oficina i dels serveis prestats es realitza de 8 a 15 hores, de dilluns a divendres.  

 

Els serveis que es gestionen consisteixen en el que es defineix en l’apartat següent, amb 

indicació del cost que suposen, i les fonts de finançament que permeten dur-los a terme. 

 

 

2. Serveis d’assistència tècnica 

Expedient número: 5/2013 

Dins del conveni d’assistència tècnica i cooperació municipal de la Diputació de Lleida, el 
cost de les tasques encomanades durant l’any 2015 va ser de 16.472,40 € (iva inclòs), i es 
justifica amb les tasques següents: 
 
 Redacció de memòria tècnica simplificada de les instal·lacions elèctriques en baixa 

tensió, per a la legalització de la instal·lació del consultori mèdic del municipi 
de Vilaller.  

 Redacció de memòria tècnica simplificada de les instal·lacions elèctriques en baixa 
tensió, per a la legalització de la instal·lació de la llar de jubilats del municipi 
de Vilaller.  

 Redacció del projecte tècnic de les instal·lacions elèctriques en baixa tensió del local 
del Consell Comarcal destinat a viver d’empreses i centre de 
desenvolupament infantil i atenció precoç (cdiap). 

 Redacció d’informes tècnics per al Consell Comarcal a petició dels òrgans de govern 
 Seguiment de la contractació de neteja dels edificis i locals del Consell Comarcal. 
 Suport al servei de Medi Ambient del Consell Comarcal dins de les tasques del Pla de 

Camins del Consell Comarcal. 
 Inspeccions biennals, de seguiment i comprovació de cases de colònies i 

instal·lacions juvenils. Tramitació i gestió telemàtica dels expedients 
relacionats, mitjançant plataforma Eacat. 

 Fiscalització de les obres executades pels ajuntaments de la comarca, 
subvencionades per: PUOISC, PTOP i Diputació de Lleida. 



 Seguiment d’incidències tècniques en locals i edificis del Consell Comarcal. Sinistres 
detectats en el local destinat a formació d’adults, degut a humitats 
generades en plantes superiors de l’edifici. 

 Control de les instal·lacions tècniques dels edificis del Consell Comarcal: inspeccions 
elèctriques, calderes, enllumenat interior i exterior, etc.  

 Control mensual del consum dels edificis i locals del Consell Comarcal. Control dels 
consums energètics dels edificis de l’ens comarcal, i anàlisi de dades d’estalvi, 
dins del pla d’acció comarcal per l’energia sostenible.  

 Assistència tècnica pel seguiment dels plans d’acció per a l’energia sostenible (PAES) 
dels ajuntaments dels tres municipis de la comarca. 

 Gestió de l’aplicatiu SIE (sistema d’informació energètica) proporcionat per la 
Diputació de Lleida per a la gestió del consum energètic dels ajuntaments de 
la comarca per tal de continuar amb els plans d’acció redactats en els 
documents PAES dels ajuntaments de la comarca. 

 Redacció de memòria tècnica per a l’obtenció d’ajuts per a la millora en l’eficiència 
energètica de l’enllumenat públic exterior del municipi del Pont de Suert, a 
instàncies del propi ajuntament, i presentada davant del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.   

 Estudi tècnic per ajustar la potència contractada de la piscina coberta del Pont de 
Suert, a petició de l’ajuntament del Pont de Suert.  

 Les hores acumulades en les gestions i tasques del conveni de serveis i assistència 
tècnica pels ajuntaments de la comarca, sumen un total de 115,50 hores 
durant l’any 2015. 

 
 
Cost i rendiment  
 
Les despeses del conveni derivat de l’assistència i cooperació municipal del Consell 
Comarcal de l’Alta Ribagorça als ajuntaments de la comarca, es desglossen de la manera 
següent: 
 
 

Nom i cognoms del 
personal adscrit al 

Conveni SAT 

 
Import/cost 

Concepte, tasca i/o 
responsabilitat 

Dedicació 
h/setmana 

José Luis Cotonat 
Lameiro 
Enginyer Tècnic 
Industrial, titular del 
D.N.I. nº 78.076.491-R i 
col·legiat a 
Barcelona amb nº 
15.374 

 
 
 
 
16.472,40 € 

Responsable tècnic de les 
gestions del conveni de 
cooperació i assistència 
municipals. Contractació 
externa de la consultora 
PmasP Ingeniería y 
Arquitectura, SCP, amb C.I.F. 
J25699166. 

Jornada 
complerta 

 

 

 

 

 

 

3. Oficina Local d’Habitatge  

 



Expedient número: 3/2014 – 224(L-06-001) 

 
Les tasques realitzades i justificades davant de l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya de l’any 2015, dins dels convenis de gestió, es resumeixen en els quadres 
següents:  
 

Activitat relativa als serveis bàsics i generals d’atenció ciutadana Nombre Total 

Visites ateses i tasques d’assessorament i d’informació  305 

 presencial telèfon mail 

 164 98 43 

 
D’acord amb el que preveu el pacte 4.b de l’esmentat Conveni prorrogat per a l’any 2015, 
en relació amb l’activitat de l’Oficina local d’Habitatge i Borsa d’Habitatge corresponent al 
2015, el nombre d’expedients tramitats en relació a les diferents tasques és: 
 
 

Activitat realitzada per l’Oficina local d’Habitatge/Borsa Nombre 

Tramitació de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat (sense inspecció 
tècnica) 

6 

Tramitació de cèdules d’habitabilitat, amb inspecció tècnica 
(no incloses a l’apartat anterior) 0 

Tramitació d’ajuts per a la rehabilitació, inclosa la inspecció tècnica  2 

Avaluació tècnica prèvia a la sol·licitud d’ajuts a la rehabilitació que 
inclou els informes tècnics previs a les obres de rehabilitació d’edificis 
d’ús residencial 

1 

Avaluació tècnica prèvia a la sol·licitud d’ajuts a la rehabilitació que 
inclou els informes tècnics previs a les obres de rehabilitació 
d’habitatges 

1 

Gestió d’expedients de prestacions per al pagament del lloguer  13 
Gestió d’expedients MIFO 7 

Gestió d’expedients de prestacions d’urgència especial 2 

Gestió d’expedients de prestacions d’urgència especial, convocatòria 
extraordinària per a persones en situació d’atur de llarga durada 
(no inclosos a l’apartat anterior) 

0 

Tramitació de sol·licituds del registre de sol·licitants d’habitatges de 
protecció oficial  11 

Gestió expedients servei assessorament sobre el deute hipotecari 
(Ofideute) 6 

 
 
 
 
D’acord amb el que preveu el pacte 4 del Conveni relatiu al programa de mediació per al 
lloguer social d’habitatges, en relació amb l’activitat de la Borsa de Mediació, corresponent 
al 2015, el nombre d’expedients tramitats en relació a les diferents tasques és: 
 
 



Activitat realitzada Programa mediació lloguer social habitatges Nombre 

Contractes de lloguer signats 2015 5 

Contractes de lloguer supervisats anualitat 2015 4 

 
 
 
Cost i rendiment  
 
D’acord amb el pacte segon, apartats 4.a) i 4.b), del conveni relatiu a l’Oficina local 
d’Habitatge/Borsa de Mediació de 2014, prorrogat mitjançant Addenda per a l’any 2015, 
s’estableix en el següent protocol, les despeses corresponents al cost del personal adscrit a 
l’esmentada Oficina/Borsa per dur a terme els serveis bàsics i generals d’atenció ciutadana i 
assessorament en matèria d’habitatge, és de  39.649,46 €, que es desglossen de la manera 
següent: 
 

Nom i cognoms del 
personal adscrit a 

l’Oficina/Borsa 

Import/cost Concepte, tasca i/o 
responsabilitat 

Dedicació 
h/setmana 

José Luis Cotonat 
Lameiro 
Enginyer Tècnic 
Industrial, titular del 
D.N.I. nº 78.076.491-R i 
col·legiat a Barcelona 
amb nº 5.374 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39.649,46 € 

Responsable/Mediador/Tècnic: 
Informa, assessora, coordina i 
organitza les tasques del tècnic i 
del personal de l’Oficina. És la 
persona de contacte entre el 
Consell Comarcal i l’Agència de 
l’Habitatge. Contractació externa 
de la consultora PmasP Ingeniería 
y Arquitectura, SCP, amb C.I.F. 
J25699166. 

Jornada 
complerta 

Jordi Romero Miranda 
Arquitecte Tècnic, 
titular del D.N.I. nº 
78.078.048-V i col·legiat 
a Lleida amb nº 522 

Tècnic: Realitza les inspeccions 
tècniques prèvies a les sol·licituds 
d’ajuts, assessora als sol·licitants i 
avalua els expedients juntament 
amb el responsable del servei. 
Contractació externa de la 
consultora PmasP Ingeniería y 
Arquitectura, SCP, amb C.I.F. 
J25699166. 

Segons 
necessitats 

Elena Baldú Ribera 
Titular del lloc de treball 
identificat com B.1.3.1 
Administratiu/a II 
(parcial) 

Administrativa: Desenvolupa les 
tasques administratives que 
genera l’Oficina i s’encarrega de 
l’arxiu de documentació relativa 
al servei. Personal propi del Consell 
Comarcal de l’Alta Ribagorça. 
 

 
 

 
Jornada  
parcial 

 
 
4. Compliment d’objectius  

Els objectius establerts per la Generalitat de Catalunya, en relació als convenis de l’Oficina 
d’Habitatge, s’han complert respecte a les responsabilitats adquirides en la signatura dels 
convenis de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge, donat que per l’any 2015, les 
tasques assignades a la nostra Oficina comarcal han quedat degudament justificades 
mitjançant certificat acreditatiu d’aquestes gestions. Totes aquestes han quedat 



enregistrades en les eines informàtiques que la Generalitat de Catalunya posa a disposició 
del Consell Comarcal per a la gestió dels expedients dins dels convenis de col·laboració: 
tramitació d’ajuts a la rehabilitació, tramitació d’ajuts al lloguer, gestió dels expedients 
d’assessorament en matèria de deutes hipotecaris, generació de contractes de lloguer, etc.  
 
Durant el 2015 s’han vist incrementades les visites i atencions rebudes i realitzades pels usuaris 
de la comarca, fet que remarca la importància de l’existència del servei d’Habitatge, donat 
que any rere any s’incrementa la gestió d’expedients relacionats amb ajuts per al lloguer i 
serveis d’assessorament en matèria de deutes hipotecaris i quotes de lloguer. La coordinació 
amb el Serveis Socials comarcals ha estat fonamental per a la gestió dels expedients, donat 
que la seva intervenció és indispensable per a la gestió de tots els casos atesos.  
 
Dins de l’àmbit del conveni de col·laboració i cooperació municipal, els objectius també 
han quedat complerts, ja que totes les peticions dels ajuntaments han quedat resoltes i s’han 
dut a terme dins dels terminis establerts pels diferents organismes que fiscalitzen les tasques 
que realitzen els serveis tècnics del Consell Comarcal.  
 
 
5. Conclusions 

Com a conclusió final a la present memòria de justificació del cost i del rendiment de les 
tasques associades als serveis tècnics i habitatge del Consell Comarcal, podem determinar 
que els objectius fixats pels diversos convenis signats amb d’altres administracions públiques 
han quedat complerts i s’han justificat degudament, tal i com dicten els pactes acordats 
dins dels diferents convenis d’assistència tècnica.  
 
En relació als objectius futurs del servei d’habitatge principalment, es proposa millorar el 
servei d’atenció al ciutadà mitjançant l’adhesió al servei VIA OBERTA DE CATALUNYA per tal 
de poder accedir a la consulta de dades personals dels usuaris sol·licitants d’ajuts al lloguer, 
rehabilitació, etc. La Generalitat de Catalunya, en totes les convocatòries d’ajuts o 
prestacions, posa a disposició del gestors dels ajuts, els documents legals necessaris per a 
que els sol·licitants autoritzin la consulta d’aquestes dades personals.  
Adherir-se a la VOC suposarà: 

 Millorar i facilitar el servei per als usuaris 
 Reduir els temps d’espera per aconseguir documentació necessària per tramitar 

expedients 
 Reduir les hores de feines administratives dels departaments afectats  
 Accelerar la tramitació de sol·licituds d’ajuts / prestacions   
 Adaptar-se als nous sistemes de gestió de la informació 

 
 
Signa,            El Pont de 
Suert,  8 de juny del 2016 
 
 
 
José Luis Cotonat 
SAT Consell Comarcal Alta Ribagorça 
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Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça   

1. INTRODUCCIÓ 

LOCALITZACIÓ DEL SERVEI  

Des de l’any 1990 el Consell Comacal de l’Alta Ribagorça s’encarrega del servei protecció civil 

vinculada al manteniment hivernal (neteja de neu) dels accessos a tots els nuclis de la comarca. La 

planificació i el seguiment d’aquest àmbit d’actuació es fa regularment des del consell d’alcaldes de 

la comarca des del 1995. El Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, fent ús de les competències que li 

atribueix la llei 6/1987, d’Organització comarcal de Catalunya, va elaborar el Programa d’Actuació 

Comarcal (PAC) de l’Alta Ribagorça i el va aprovar al Ple 73-2/1997, de 17 de juny de 1997, i en el 

mateix, es reconeix la capacitat d’aquest ens d’actuar en el manteniment de la xarxa veïnal i rural de 

camins  

El Consell Comarcal disposa d’un coordinador del servei, amb reten les 24 h de dilluns a diumenge en 

el període 15 de novembre-15 de març, i dos xofers amb acompanyant. Es diposa de dos vehicles 

llevaneus, un Iveco 4x4 amb saladora Gilletta i tascó Assaloni (Figura 1) i un Mercedes Unimog U-400, 

amb complements Schmidt. Periòdicament es canvien les ganivetes dels tascons, i es revisa l’estat del 

vehicle.  

Per algunes feines extraordinàries (accessos complicats, sense pavimentar, granges, etc) es contracten 

els serveis externs d’una retroexcavadora mixta.  

En aquests darrers anys, s’han portat a terme un seguit d’actuacions orientades en primer lloc a 

garantir l’accessibilitat a la llarga llista de petits nuclis que configuren la comarca i quan ha estat 

possible, a fer les obres de millora que permeten un augment de la qualitat i la seguretat dels 

desplaçaments per aquesta xarxa.  
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Figura 1. Vehicles realitzant el servei de manteniment hivernal a l’Alta Ribagorça.  

OBJECTIUS   

Els objectius generals del servei consisteixen en garantir l’accessibilitat i la mobilitat als veïns i visitants 

dels diferents nuclis de la comarca durant el període hivernal.  
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Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça Grup de programes 1.3.0 Seguretat i Protecció Civ (adaptat a l'Ordre EHA/3565/2008; 03/12/2008) Seguretat i Protecció Civil 
Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça 1 1 Serveis Públics Bàsics 1 1 3 Seguretat i mobilitat ciutadana 1 1 3 0 Seguretat i Protecció Civil Import partida ADO 2014 (Liquidació) ADO 2015 (Estat 30-11) 

0 1 3 0 00 PERSONAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES 3.044,58 € 2.903,43 2.355,52 2016/ 1 3 0 1 3 0 01 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PER ATENDRE RETENS DE NEVADES 2.160,00 
RETRIB. COMPLEMENTÀRIES 5.721,27 € 3.407,13 4.520,52 2016/ 1 3 0 1 3 1 00 SUBSTITUCIONS ADSCRITS PROVISIONALMENT O A EXTINGUIR 350,00 € 0,00 0,00 2016/ 1 3 0 1 
EXTINGUIR 1,00 € 2016/ 1 3 0 1 6 0 00 SEGURETAT SOCIAL I PÒLISSA SALUT 1.944,10 € 3.023,30 1.910,62 2016/ 1 3 0 1 6 2 00 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL 

FINANÇAMENT: 2 1 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 25.919,17 € 2016/1.450.00 Fons de Cooperació Local de Catalunya 2016/ 1 3 0 2 1 3 REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 

2016/1.461.01 Subvencions corrents Diputació (nevades) 3.000,00 € 2016/1.462.00 Aportacions Ajuntaments (nevades) 2016/ 1 3 0 2 1 3 02 TRANSFERIBLE A SUBMINISTRAMENTS VEHICLES MULTISERVEIS 

8.000,00 € 20.869,48 7.319,02 2 2 MATERIAL SUBMINSTRAMENT I ALTRES 2016/ 1 3 0 2 2 1 03 COMBUSTIBLE VEHICLES MULTISERVEIS 2.500,00 € 2.345,05 1.978,07 2016/ 1 3 0 
1.803,39 1.415,53 2016/ 1 3 0 2 2 6 99 DESPESES DIVERSES EN ÈPOCA DE NEVADES 14.500,00 € 26.231,16 163,35 Novetat: Compra de fundents que abans estava a PLA PERMANENT DE CAMINS 2016/ 1 3 0 
2.750,00 € 4.280,91 1.159,75 200 T. ANUALS AMB UN COST DE 22.000 € ÉS LA PREVISIÓ TÍPUS COST FORMULACIÓ PLANS I ALTRES TREBALLS COORDINACIÓ, DIETES, RETENS MÒBILS I DIPUT

R T I D E S D E S G L O Ç D  E S P E S E S P R  E V I S I O N S D E F I N A N Ç A M E N  T I I N F O R  M A C  I Ó C O  M P L  E M E N  T À R  I A Una part de les retribucions de dos llocs de treball 
(B.2.1.2 i B.2.1.4); estan quantificades a 12 mesos i dotades pressupostàriament per 2/12 parts al programa 130 (Protecció Civil [Obertura núclis nevade
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 RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS  43.919,17 €    

01  DESPESES DE PERSONAL  13.520,95 €  

  

02  DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS  30.396,22 €    
03  DESPESES FINANCERES  0,00 €    
04  TRANSFERÈNCIES CORRENTS  1,00 €    
06  INVERSIONS REALS  1,00 €    
07  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL  0,00 €    
09  PASSIUS FINANCERS  0,00 €    



 

 

Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça   

VALORS DE RENDIMENT  

A continuació es presenta una relació dels accessos sobre els que s’efectuen treballs hivernals de 

neteja de neu i aportació de sal:  

En total es dóna servei a 93,4 km d’accessos a nuclis de la comarca, netejant la neu i aportant sal 

(mínim 10 g/m2).  
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MUNICIPI  ACCÈS  km  

EL PONT DE 
SUERT  

cruïlla N260 a Corroncui  8,6  

cruïlla N260 a Malpàs  4,0  

cruïlla LV5212 a Castellars, Hostalets  7,2  

cruïlla N260 a Adons, Abella d’Adons i La Beguda 
d’Adons  

6,0  

carretera local de Pont de Suert al pont de Saraís, 
passant per Gotarta, Irgo, Iran   

31,4  
cruïlla N230 a Sarroqueta   6,0  

cruïlla L500 a Llesp  1,0  

cruïlla N230 a Ventolà  3,0  

subtotal  67,2  

VILALLER  

cruïlla N230 a Casós   6,0  

cruïlla N230 a Senet  2,0  

cruïlla N230 a Riupedrós  1,0  

cruïlla N230 a Cierco, Artiga  1,0  

subtotal  10,0  

VALL DE BOÍ  

cruïlla L500 a Cóll  6,0  

cruïlla L500 a Cardet  2,5  

cruïlla L500 a Durro  6,5  

cruïlla L500 a apartaments “La Peguera”  0,6  

cruïlla L500 a Caldes de Boí  0,6  

subtotal  16,2  

 TOTAL  93,4  



 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Per garantir l’aportació de fundents, s’adquireixen una mitjana de 280 t de sal per temporada. 

Aquesta sal també l’utilitzen les brigades municipals dels tres municipis.  

3. COMPLIMENT D’OBJECTIUS 

Els objectius generals del servei es compleixen des del moment d’ençà les primeres nevades, el Consell 

Comarcal inicia el pla de manteniment hivernal dels accessos a nuclis de la comarca, per tal de 

garantir l’accessibilitat els dies de nevada, així com un funcionament amb seguretat dels serveis 

existents. Es compta amb dos vehicles llevaneus que realitzen diferents rutes els dies de nevada i els de 

gelada.  El servei es complementa amb la contractació d’empreses externes que ajuden a netejar els 

accessos de la forma més ràpida possible. A més, s’activa un telèfon de guàrdia que està operatiu les 

24 h del dia.  

4. CONCLUSIONS   

El servei de manteniment hivernal gestionat pel Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça és clau per 

garantir la mobilitat durant l’hivern en els diferents accessos de la comarca. En els propers anys caldrà 

anar renovant el parc i equips llevaneu, així com implementar millores per garantir la seguretat en els 

diferents accessos.  

El responsable del servei  

Lluís Florit Molina El Pont de 

Suert, 13/06/2016  

 



Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça    
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SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS  
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 1. INTRODUCCIÓ     
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Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça   

1. INTRODUCCIÓ 

LOCALITZACIÓ DEL SERVEI  

L’Alta Ribagorça és una comarca de muntanya que aposta per impulsar un model de 

desenvolupament sostenible. Aquests preceptes es sostenen en l’Agenda 21 comarcal vigent i en el 

Pla d’Acció Ambiental. Atenent al compromís adquirit d’avançar en aquest desenvolupament 

sostenible i de la importància de la necessària col·laboració de tots els sectors en la consecució dels 

objectius comarcals en matèria de reducció, reutilització i reciclatge de residus, des del Consell 

Comarcal de l’Alta Ribagorça es porta gestionant el servei de gestió dels residus des d’inicis dels anys 

noranta per encomanda de gestió dels municipis de la comarca.  

En aquest servei es realitzen diferents tasques:  

Dades del servei:  

Al llarg de l’any, es dóna una estacionalitat en la gestió del servei que suposa incrementar les 

freqüències de recollida durant els mesos de juliol i agost. Des del mes de juny de 2009 s’implantà la 

recollida de la fracció orgànica (FORM) a la comarca en diferents nuclis, als quals es van repartir els 

contenidors previstos de 360 l. adjunts a les illetes ja existents amb les altres fraccions (fracció resta, 

vidre, paper i envasos).  
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Seguiment, gestió del servei  i control tècnic: coordinació de les brigades i dels vehicles,  

 definició de freqüències de recollides i necessitat de contenidors.  

Control de producció de residus en els municipis de la comarca.  


Control tècnic del funcionament del servei de recollida selectiva de vidre, paper i cartró,  

 orgànica i envasos lleugers.  

Gestió de la planta de transferència de fracció resta.  


Gestió de la deixalleria comarcal i del servei de deixalleria mòbil: contactes amb gestors  

 autoritzats, entrada d’usuaris, i atenció al públic.  


Elaboració i realització de les campanyes de sensibilització i foment per  

a
  

la 
recollida  

 selectiva de vidre, paper i cartró, envasos lleugers i objectes voluminosos de la comarca.  

Actualització i manteniment del padró de la taxa de residus.  



 

Previ a la distribució dels contenidors al carrer, es va fer la campanya informativa a cada un dels 

nuclis per explicar com funcionava aquesta nova recollida i es van repartir els cubells de 10 l. amb 

tapa i fulletons als diferents veïns dels nuclis on es va preveure realitzar la recollida, abans esmentats. 

Donat que a la comarca no es disposa de planta de compostatge, després de realitzar la recollida, 

amb els vehicles adquirits, es transporta la FORM a la planta de compostatge del municipi de Tremp.  

Durant el 2009 també s’inicià la transferència de fracció resta amb un semiremolc de pis mòbil de 70 

m3. Aquest nou vehicle acumula la fracció resta generada diàriament i permet acopiar-la una mitjana 

de 3 dies, de manera que s’optimitzen els desplaçaments a l’abocador a un per setmana, enlloc de 

realitzar-los diàriament.  

La deixalleria comarcal, que va entrar en funcionament al mes de juny de 2006,  cada cop es 

consolida més, amb una mitjana anual de 1000 usuaris, i amb uns importants increments de la 

recollida de diferents residus (Figura 1).  

L’horari de funcionament de la deixalleria és el següent:  

Per apropar aquest servei als veïns de la comarca, s’implantà la deixalleria mòbil, que funciona tots 

els dimecres, des de març a novembre, per diferents nuclis de la comarca.  

Paral•lament a aquests serveis, i d’acord amb les prescripcions de l’Agenda 21 comarcal, al llarg de 

l’any dels darrers anys s’han realitzat diferents campanyes de sensibilització amb els escolars, i amb els 

veïns en general, per tal de promoure la reducció en la generació de residus, el reciclatge i el 

respecte pel medi ambient.  

 
Figura 1. Imatge de les instal·lacions de la Deixalleria comarcal. 

 



Dijous de 16 a 19h  


Divendres de 10 a 14h i de 16 a 19h  


Dissabte de 10 a 14h  



 

Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça   

OBJECTIUS   

Els objectius generals del servei consisteixen en garantir la gestió integral dels residus en l’àmbit de la 

comarca, que afavoreix les economies d’escala i permet un alt grau de qualitat i proximitat al 

realitzar-se directament per part del Consell Comarcal. Al mateix temps, promoure la sostenibilitat del 

territori i vetllar per la qualitat del paisatge.  
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   (adaptat a l'Ordre EHA/3565/2008; 03/12/2008)   
a, Eliminació i Tractament de Resídus i Medi 
Ambient  

 541.722,21 
€  

 D E S G L O Ç  

D E S P E S A P E R P  
A
  R T I D E  S  

 

    R.S.U.  Deixalleria  

,   238.126,73 
€  

483.383,62i FORM   

1 Administració General del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça      
1 1 Serveis Públics Bàsics      
1 1 6 Benestar Comunitari      
   ADO 2014 ADO 2015   
1 1 6 2 2 Recollida, Eliminació i Tractament de Resídus i Medi Ambient   Import 

partida  
(Liquidació) (Estat 30-11) 284.550,00  89.238,33  

1 DESPESES DE PERSONAL      

1 3 PERSONAL LABORAL      
PERSONAL LABORAL RETR BÀSIQUES b.1.1, b.2.1.1,      
2016/ 1 1 6 2 2 1 3 0 00 b.2.1.2, b.2.1.3, b.2.1.4, b.2.1.5, b.2.1.6   63.901,48 €  65.827,15 56.624,67 27.210,68 €  12.178,32  

PERSONAL LABORAL RETR COMPLEMENTÀRIES      
2016/ 1 1 6 2 2 1 3 0 02 b.1.1, b.2.1.1, b.2.1.2, b.2.1.3, b.2.1.4, b.2.1.5, b.2.1.6   102.833,86 

€  
99.766,32 100.471,29 47.663,75 €  22.889,08  

2016/ 1 1 6 2 2 1 3 1 00 PERSONAL NOUS SERVEIS I SUBSTITUCIONS   7.000,00 €  0,00 4.220,06 7.000,00 €   

1 5 INCENTIUS AL RENDMENT      

2016/ 1 1 6 2 2 1 5 1 00 GRATIFICACIONS   0,00 €  0,00 0,00   

1 6 QUOTES PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS      

2016/ 1 1 6 2 2 1 6 0 00 SEGURETAT SOCIAL   64.191,39 €  54.290,29 46.652,44 30.254,79  12.970,93  

2016/ 1 1 6 2 2 1 6 2 00 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL   200,00 €  0,00 0,00   

2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS      

2 0 ARRENDAMENTS      

2016/ 1 1 6 2 2 2 0 3 00 LLOGUER MAQUINÀRIA I ALTRES DEL SERVEI   3.000,00 €  2.895,48 195,26   

2 1 REPARACIONS MANTENIMENT CONSERVACIÓ      

2016/ 1 1 6 2 2 2 1 9 00 REP. MANTENIMENT CONSERVACIÓ VEHICLES I 
EQUIP.   59.105,40 €  50.662,75 45.885,39 50.000,00  3.500,00  



 

(adaptat a l'Ordre EHA/3565/2008; 03/12/2008)  

 
a, Eliminació i Tractament de Resídus i Medi 
Ambient  

 541.722,21 
€  

   D E S G L O Ç  

D E S P E S A P E R P  
A
  R T I D E  S  

   

      R.S.U.  Deixalleria  

,   238.126,73 
€  

 483.383,62 
i FORM   

1 Administració General del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça        
1 1 Serveis Públics Bàsics        
1 1 6 Benestar Comunitari        
   ADO 2014  ADO 2015    
1 1 6 2 2 Recollida, Eliminació i Tractament de Resídus i Medi Ambient   Import 

partida  

(Liquidaci
ó)  

(Estat 30-
11)  

284.550,00  89.238,33  

2 2 MATERIAL, SUBMINISTRAMENT I ALTRES        

2016/ 1 1 6 2 2 2 2 1 03 COMBUSTIBLES VEHICLES ESCOMBRARIES   32.250,00 €  37.998,14  30.935,84  30.000,00   

2016/ 1 1 6 2 2 2 2 1 99 ALTRES SUBMINISTRAMENTS NO INVENTARIABLES   2.750,00 €  5.467,81  8.280,50  1.500,00   

2016/ 1 1 6 2 2 2 2 4 02 ASSEGURANCES VEHICLES ESCOMBRARIES   6.920,78 €  7.499,55  8.305,24  5.670,78   

2016/ 1 1 6 2 2 2 2 5 02 TRIBUTS I TAXA PER TRACTAMENT   80.000,00 €  69.795,81  65.301,41  80.000,00   

2016/ 1 1 6 2 2 2 2 6 02 PUBLICITAT, PROPAGANDA I ACTIVITATS EDUCACIÓ 
AMB.  

 
2.350,00 €  1.413,28  0,00  

1.500,00  850,00  

2016/ 1 1 6 2 2 2 2 7 99 ALTRES SERVEIS CONTRACTATS I RECOLLIDA 
SELECTIVA  

 62.869,30 €  65.854,51  57.991,31  
 11.000,00  

2016/ 1 1 6 2 2 2 2 7 06 HONORARIS TÈCNIC (Excepte imputat a 322.227.00)   24.100,00 €  20.929,37  20.377,81   850,00  

2016/ 1 1 6 2 2 2 2 7 08 DESPESES PER RECAPTACIÓ   750,00 €  1.324,13  0,00  750,00   

6 INVERSIONS REALS        

6 2 NOVA ASSOC FUN OPERA SERVEIS        

2016/ 1 1 6 2 2 6 2 3 01 MAQUINARIA EQUIPAMENT I BENS MOBLES   3.000,00 €  3.920,40  0,00  1.500,00   

2016/ 1 1 6 2 2 6 2 7 01 INVERSIONS INFRAESTRUCTURES MEDIAMBIENT   26.500,00 €  8.409,50  38.142,40  1.500,00  25.000,00  



 
 
 

1 Administració General del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça 1 1 Serveis Públics Bàsics 1 1 6 Benestar Comunitari ADO 

2014 ADO 2015 1 1 6 2 2 Recollida, Eliminació i Tractament de Resídus i Medi Ambient  

(Liquidació) (Estat 30-11)  284.550,00 89.238,33 94.493,32 73.440,56 Import partida  

 
    (adaptat a l'Ordre EHA/3565/2008; 03/12/2008)   
a, Eliminació i Tractament de Resídus i 
Medi Ambient  

  541.722,21 
€  

 D E S G L O Ç  

D E S P E S A P E R  
P
  

A
  R T I D E  S  

 

     R.S.U.  Deixalleria  

  238.126,73 
483.383,62i FORM   

 

 1 Evolució de les 
tarifes  

P R E V I S  I O N S  D E  F I N A N Ç A M E N T  I  

2 Informació del volum de rebuig RSU gestionat I N F O R M A C I 
Ó C O M P L E M E N T À R I A 2011 RSU 2011 FORM 2012 RSU 2012 FORM 
2013 RSU 2013 FORM 141.160 1.240 132.600 6.320 86.260 8.380 115.160 5.220 105.340 4.140 
85.160 4.340 132.460 5.360 126.140 8.020 109.320 9.460 

      

134.420 
101.560 
98.480  

8.480 
5.520 
6.820  

132.760 
86.820 

112.260  

7.200 
10.140 
9.540 

      

182.540 
188.620 
112.680  

12.320 
14.320 

9.940  

127.580 
222.580 
93.700  

9.540 
19.080 
10.420 

      

119.000 
91.100 
133.440 

1.550.62
0  

8.260 
7.740 
8.160 

93.380  

112.400 
96.020 

116.860 

1.465.060  

5.160 
3.980 
7.040 

100.580 



 
 
 
 

1 Administració General del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça 1 1 Serveis Públics Bàsics 1 1 6 Benestar Comunitari ADO 

2014 ADO 2015 1 1 6 2 2 Recollida, Eliminació i Tractament de Resídus i Medi Ambient  

(Liquidació) (Estat 30-11)  284.550,00 89.238,33 94.493,32 73.440,56 Import partida  

 
    (adaptat a l'Ordre EHA/3565/2008; 03/12/2008)   
a, Eliminació i Tractament de Resídus i 
Medi Ambient  

  541.722,21 
€  

 D E S G L O Ç  

D E S P E S A P E R  
P
  

A
  R T I D E  S  

 

     R.S.U.  Deixalleria  

  238.126,73 
483.383,62i FORM   

 
0,00  0,00  0,00  0,00 

Recollida 
   

3 Desgloç de les previsions de finançament específic   R.S.U.   Deixalleria  

 
RECURSOS TRIBUTARIS:  
2016/ 
309.00  

Taxa per la gestió de RSU Darrer Padró  413.180,10  250.411,86  54.284,44  

2016/ 
309.00  Taxes per l'us de la deixalleria  1,00  0,00  1,00  
2016/ 
309.00  

Taxes per l'us de la bàscula  1,00  0,00   

VENDES DINS DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA DEL SERVEI     
2016/ 
360.00  

Venda de ferralla de la deixalleria  3.500,00  0,00  3.500,00  

2016/ 
360.00  

Venda de paper (Vilella i altres)  10.800,00  6.606,57  4.193,43  

2016/ 
360.00  

Compensació conveni  (ECOEMBES) envasos i paper  45.231,32  0,00   
2016/ 
360.00  

Compensació conveni  (ECOVIDRIO) -vidre  11.261,96  0,00   
2016/ 
360.00  

Venda de palets de fusta, olis, aparells electrònics  2.260,46  0,00  2.259,46  

2016/ 
360.00  

Altres vendes i Serveis no obligatoria facturats  1.500,00  896,00   
TRANSFERÈNCIES CORRENTS     
2016/ 
451.01  

Agència Catalana de Resídus Campanyes sensibilització i altr  665,87  665,77   
2016/ 
461.01  

Transferències corrents de la Diputació  0,10  0,00   
2016/ 
462.00  

Transferències corrents d'Ajuntaments  0,10  0,00   
2016/ 
466.00  

Transferències corrents d'entitats que agrupin municipis  0,10  0,00   



 
 
 
 
 

 

 
    (adaptat a l'Ordre EHA/3565/2008; 03/12/2008)   
a, Eliminació i Tractament de Resídus i 
Medi Ambient  

  541.722,21 
€  

 D E S G L O Ç  

D E S P E S A P E R  
P
  

A
  R T I D E  S  

 

     R.S.U.  Deixalleria  

  238.126,73 
483.383,62i FORM   

 
1  Administració General del Consell Comarcal de l'Alta 

Ribagorça  

1 1  Serveis Públics Bàsics  

1 1 6  Benestar Comunitari  

 
2016/ 
470.00 
2016/ 
450.91  

Transferències corrents d'empreses (Campanyes de sensibilitz 
0 Medi Ambient  0,10 0,10  0,00 0,00   

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 2016/ 751.00 Agència de Residus de 
Catalunya 2016/ 751.00 Agència de Residus de Catalunya 2016/ 750.80 
Transferències de Capital Generalitat 2016/ 750.82 Transferències de 
Capital Generalitat 2016/ 770.00 Empreses 2016/ 761.02 Transferències 
Diputació de Lleida  

25.000,00 0,10 
1.000,00 19.869,80 

0,10 0,00  

0,00 0,00 
1.000,00 
19.869,80 0,00  

25.000,00  

ALTRES INGRESSOS 2016/ 399.02 Altres ingressos diversos: retorn 
canon ALIENACIÓ MATERIAL  

7.350,00  5.100,00  

 

 
TOTAL PREVISIONS DE FINANÇAMENT  541.722,21 €  284.550,00  89.238,33  
TOTAL PREVISIONS DE DESPESA  541.722,21 €  284.550,00  89.238,33  

SUPERÀVIT Ó DÈFICIT INICIALS  0,00 €  0,00  0,00  



 
 
 
 

1 6 2 Recollida, Eliminació i Tractament de Resídus i Medi Ambient  

 
    (adaptat a l'Ordre EHA/3565/2008; 03/12/2008)   
a, Eliminació i Tractament de Resídus i 
Medi Ambient  

  541.722,21 
€  

 D E S G L O Ç  

D E S P E S A P E R  
P
  

A
  R T I D E  S  

 

     R.S.U.  Deixalleria  

  238.126,73 
483.383,62i FORM   

 
1
      Administració General del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça  

1
  

1
  

   Serveis Públics Bàsics  

1
  

1
  

6
  

  Benestar Comunitari  

     

 

 
RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS  

(541.722,21
)  

   

#  DESPESES DE PERSONAL  
238.126,73 

€  

 
112.129,22  48.038,33  

#  
DESPESES EN BENS CORRENTS I 
SERVEIS  

274.095,48 
€  

 169.420,78  16.200,00  

#  DESPESES FINANCERES  0,00 €   0,00  0,00  

#  TRANSFERÈNCIES CORRENTS  0,00 €   0,00  0,00  

#  INVERSIONS REALS  
29.500,00 

€  
 3.000,00  25.000,00  

#  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL  0,00 €   0,00  0,00  

#  PASSIUS FINANCERS  0,00 €   0,00  0,00  



 
 
 
 
 

VALORS DE RENDIMENT En els darrers anys l’evolució de les recollides de les diferents fraccions ha 

estat la següent (Taula 1):  

Taula 1: Estadístiques de la recollida de residus dels darrers 5 anys. 

Els darrers anys s’estan caracteritzant per una disminució progressiva de la generació de fracció 

resta, i per una  estabilització en les recollides selectives. En resum, es podria dir que cada cop es 

generen menys residus, i d’aquests, es recicla més.  

 

2011  Poblaci
ó  

FRACCIÓ 
RESTA 

(TONES)  

MATÈRIA 
ORGÀNICA 

(TONES)  VIDRE 
(TONES)  

PAPER 
(TONES)  

ENVASOS 
(TONES)  

PONT DE SUERT  2517  864.39  59.34  71.58  104.48  41.24  

VALL DE BOÍ  1076  366.27  25.15  30.61  44.67  17.63  

VILALLER  691  234.41  16.09  19.65  28.68  11.32  

TOTAL  4284  1465.07  100.58  121.84  177.83  70.19  

 

2012  Poblaci
ó  

FRACCIÓ 
RESTA 

(TONES)  

MATÈRIA 
ORGÀNICA 

(TONES)  VIDRE 
(TONES)  

PAPER 
(TONES)  

ENVASOS 
(TONES)  

PONT DE SUERT  2516  764.79  64.09  68.42  87.93  41.23  

VALL DE BOÍ  1052  319.78  26.80  28.60  36.76  17.24  

VILALLER  667  202.75  16.99  18.14  23.31  10.93  

TOTAL  4235  1287.32  107.88  115.16  148.00  69.40  

 

2013  Poblaci
ó  

FRACCIÓ 
RESTA 

(TONES)  

MATÈRIA 
ORGÀNICA 

(TONES)  VIDRE 
(TONES)  

PAPER 
(TONES)  

ENVASOS 
(TONES)  

PONT DE SUERT  2441  738.16  63.39  65.73  84.12  38.87  

VALL DE BOÍ  1023  309.36  26.57  27.55  35.25  16.29  

VILALLER  633  191.42  16.44  17.04  21.81  10.08  

TOTAL  4097  1238.94  106.40  110.32  141.18  65.24  

 

2014  Poblaci
ó  

FRACCIÓ 
RESTA 

(TONES)  

MATÈRIA 
ORGÀNICA 

(TONES)  VIDRE 
(TONES)  

PAPER 
(TONES)  

ENVASOS 
(TONES)  

PONT DE SUERT  2318  776.01  70.17  58.42  97.12  43.27  

VALL DE BOÍ  992  332.10  30.03  48.20  40.70  18.13  

VILALLER  563  188.48  17.04  8.74  25.19  11.22  

TOTAL  3873  1296.59  117.24  115.36  163.01  72.62  

 

2015  Poblaci
ó  

FRACCIÓ 
RESTA 

(TONES)  

MATÈRIA 
ORGÀNICA 

(TONES)  VIDRE 
(TONES)  

PAPER 
(TONES)  

ENVASOS 
(TONES)  

PONT DE SUERT  2314  706.86  90.02  43.28  106.29  47.21  

VALL DE BOÍ  1004  306.70  39.06  60.77  45.49  20.48  

VILALLER  566  172.90  22.02  20.42  25.82  11.55  

TOTAL  3884  1186.46  151.10  124.47  177.60  79.24  



 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça   

3. COMPLIMENT D’OBJECTIUS 

Els objectius generals del servei es compleixen oferint una gestió de la recollida de les diferents 

fraccions de qualitat i obtenint uns resultats de separació cada cop millors.  

4. CONCLUSIONS   

El servei de gestió dels residus gestionat pel Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça és clau per 

promoure i millorar la qualitat ambiental de la comarca. En aquesta línia, un dels reptes de futur és 

promoure i incentivar la minimització dels residus, i en qualsevol cas el reciclatge i reutilització dels 

mateixos. En el futur es planteja realitzar diferents millores en equipaments com la deixalleria comarcal, 

en els vehicles del servei i en el parc de contenidors, i seguir promovent el compromís de reciclatge 

entre els usuaris. També es promourà la millora en la gestió dels residus de grans centres productors 

com l’estació d’esquí de Boí-Taüll.  

El responsable del servei  

Lluís Florit Molina El Pont de 
Suert, 13/06/2016  

Avg. Victoriano Muñoz, S/N, 25520 EL PONT DE SUERT, NIF P7500013C  CODI 8100560009  Tel. 973 69 03 53,   Fax. 973 69 05 75  



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 
 

1.-PUBLICACIONS  I MATERIAL EDITATS DURANT L'ANY 2015 
 

 
- 4.000 Guies de serveis edició 2015 en paper estucat de 135 gr. a tot 

color, tamany plegat 21x11 en acabat grapat. 
 

- Reedició de 4.000 plànols turístics A3 en català, a tot color. 
 

- 1.500 follets bilingües "Falles 2015 tamany plegat 11,3x 25 cm. en 
paper estucat mate i  100 cartells DIN-A3 a tot color. 

 
- Reedició 4.000 unitats de la Guia de Senderisme Camina per l’Alta 

Ribagorça 
 

- 2.000 exemplars del programa d'activitats d'estiu "Festiu 2015" 
impresos a tot color, plegats tamany 11x25 cm en paper estucat de 
135 gr. 

 
- Disseny de 100 cartells, 5000 follets en català i castellà, a tot color, 

plegat en 4 cossos d’11,2x25 cm i 1000 pòsters de Bolets de l’Alta 
Ribagorça a tot color, a tres idiomes de la 21a edició de les Jornades 
Gastronòmiques del Bolet a l'Alta Ribagorça. 

 
- Edició de 1.000 plànols de pesca A3 a tot color, en català i castellà, 

temporada 2015.  
 

- Edició 3.000 plànols d’esquí Boí Taüll Resort amb publicitat a la 
contraportada.  

 
- Edició de 200 tríptics i 200 cartells Estades de creació i escultura al 

Pirineu 
 

- Edició de 3.000 calendaris amb telèfons  de serveis.  
 

 



PUBLICITAT EN MITJANS RADIOFÒNICS i PREMSA 

 

 

- Dos anuncis a la revista Pànxing Pirineus en  les edicions núm. 25 
estiu 2015 i núm 26 hivern 2015/primavera 2016.   

 

 

 

 

- Anunci d’una pàgina sobre les Jornades Gastronòmiques del bolet a la 
revista La Borrufa octubre 2015.  

 

- Anunci de ½ pàgina a la revista Descobrir Catalunya el juliol de 
2015. 

 

- Banner de les 21es Jornades Gastronòmiques del Bolet a  Lleida.com  
 

- Enregistrament d’imatges i edició vídeo de les 21es Jornades 
Gastronòmiques del Bolet  

 

- Promoció online Google AdWords de les 21es Jornades 
Gastronòmiques del Bolet  

-  
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2.-PARTICIPACIÓ FIRES D’ÀMBIT TURÍSTIC ANY 2015 i TRAMESA 
MATERIAL PROMOCIONAL 
 
Assistència amb el sistema “córner Pirineus de Lleida”  dins l’estand de 
Turisme de Catalunya o el Patronat Terres de Lleida o amb stand propi 
a les fires següents : 
 
 

- Saló de l’Esport i Turisme de Muntanya (Lleida) – del 6 al 8 de febrer – 
(8.500 visitants) 

- NAVARTUR (Pamplona) – del 20 al 22 de febrer – (30.987 visitants) 
- MERCAT D’ESCAPADES (Barcelona) – del 20 al 22 de març  
- B-TRAVEL. (Barcelona) – del 17 al 19 d’abril – (29.500 visitants) 
- FIRA DE SANT MIQUEL (Lleida) – del 24 al 27 de setembre 
- 54à FIRA MOSTRES (Girona) – del 28 d’octubre a l’1 de novembre – 

(90.000 visitants)   



 

 

 

Tramesa material promocional per distribuir des del mostrador del 

Patronat Terres de Lleida i la marca Pirineus. 

 
- FITUR (Madrid) – del 28 de gener al’1 febrer  – (222.551 visitants). 
- FIETS EN WANDELBEURS (Amsterdam – del 31 de gener a l’1 de 

febrer (20.000 visitants) 
- FIRA SANT JOSEP (Mollerussa) – del 19 al 22 de març 
- FESTIVAL JAZZALDIA (San Sebastian) – del 22 al 26 de juliol (124.000 

visitants) 
- FIRA TOURNATUR (Düsseldorf) – del 4 al 6 de setembre – (40.000 

visitants) 
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3.-RESUM ACCIONS 2015 PER PROMOCIONAR I DINAMITZAR EL 
SECTOR TURÍSTIC 

 
 
 

 

1.- Presentació i exposició campanya Falles 2014 a l’Alta Ribagorça  

L’acte de presentació d’enguany, es va dur a terme al pati de l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs a Lleida el dia 8 de juny a les 12,00 h presidit per la 



directora Rosa Pujol i comptant amb la participació del vicepresident del 
Patronat de Turisme Terres de Lleida Gerard Sabarich, el director del 
departament d’Empresa i Ocupació a Lleida Octavi Miarnau i el director de 
la delegació de Cultura a Lleida Josep Borrell, entre d’altres.  
 
 

 
 
 
 
 
 
L’acte va comptar amb una petita exposició de falles en miniatura i també es 
van exposar diferents models de falles dels tres municipis. 
 
Es pot consultar a la memòria valorativa de les Falles 2014 tots els mitjans de 
comunicació i xarxes socials que han fet ressò de les Falles. 
 
 
2.- 21es Jornades Gastronòmiques del Bolet a l’Alta Ribagorça  
 
Amb la participació d’11 restaurants durant els 4 caps de setmana del 
passat mes d’octubre i el primer de novembre, s’han servit  1.179 menús. 
 
El lloc de procedència dels nostres visitants forans ha estat majoritàriament 
i per aquest ordre : Barcelona i Lleida, seguit de les comarques d’Osca i 
Tarragona. 

 



    
D’altra banda, la resposta dels restaurants participants sobre el grau de 
satisfacció i comentaris dels seus clients sobre l’organització i els menús ha 
estat majoritàriament molt satisfactòria. Pel que fa als  clients, de les 793 
enquestes processades, el 71,64% respon que ha quedat satisfet amb el 
menú, el 82,46% diu que el servei ha estat del seu grat i el 52,46% respon 
que eren el que esperaven. També és destacable el grau de fidelització que 
s’ha aconseguit ja que el 70,62% dels enquestats ja coneixia les Jornades i 
havia assistit en altres edicions. 
 
 
 

 
 
La presentació va anar a càrrec d’Artur Peguera, cap d’esports de TV3 i fill 
del Pont de Suert, el qual ens ha delectat amb les seves experiències i 
anècdotes sobre plegar bolets als boscos de l’Alta Ribagorça quan era petit. 
Hem comptat també amb l’assistència de  representants de la Diputació de 
Lleida, Patronat de Turisme Terres de Lleida, ajuntaments de la comarca i 
col·laboradors. 
 
D’altra banda, l’exposició sobre bolets de l’Alta Ribagorça que es va obrir els 
dies 10 al 12 d’octubre va comptar amb nombrosos visitants (448 visitants), 
cosa propiciada pel pont del Pilar que va congregar gran quantitat de 
turistes i visitants a la comarca 
 
Es pot consultar a la memòria valorativa de les Jornades 2014 tots els mitjans de 
comunicació i xarxes socials que n’han fet ressò. 
 
 

 



3.- Comercialització forfaits de Boí Taüll Resort temporada 2014-2015 
 
El Consell Comarcal ha tancat un acord amb l’estació d’esquí Boí Taüll 
Resort per tal que tots els establiments de la comarca puguin accedir a 
forfaits de l’estació i crear d’aquesta manera paquets turístics. 
 
Els preus dels forfaits a partir de 2 dies tindran un descompte del 15% per 
empaquetar amb els allotjaments. Aquests, han d’omplir les peticions i 
enviar-les per a/e amb una antelació de 48 hores abans de la jornada 
d’esquí, imprimir els bonus, i entregar-los als clients.  
 
4.- Organització de la 22a edició del cicle de concerts “Solistes a l’Alta 
Ribagorça”. 
 
Organització de tres actuacions els dissabtes 11 de juliol, 1 i 8 d’agost a les 
esglésies de Sant Climent  -Vilaller. (Quartet de corda 3 de 4), Església Vella 
del Pont de Suert (concert de flauta i piano) i Sala de festes del Pla de 
l’Ermita (concert “Aqua”, tots ells components de la formació LleidaArt 
Ensemble. 
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4- D’ALTRES ACTUACIONS I TASQUES DUTES A TERME DURANT L’ANY 
2015 

 
 
- Assistència a 6 fires amb mostrador propi o mitjançant el sistema 

córner, tramesa de material pel mostrador de l’Ara Lleida i la marca 
Pirineus a 5 fires estatals i internacionals amb notificació anual a totes 
les entitats que han aportat follets turístics del nombre de fires on s’ha 
distribuït el seu material. 

     
- Tramesa de tot el material que s’edita a tots els establiments turístics i 

empreses d’esports de la comarca a més dels PDF corresponents. 
 
- Participació en el projecte FemParc organitzat per Ceder Pallars 

Ribagorça amb propostes d’ecoturisme als parc nacional i naturals de 
l’Alt Pirineu.  

 
- Creació d’un calendari d’activitats pel codi QR que es va canviant al 

llarg de l’any anunciant diferents esdeveniments i direccionaments a la 
web i impressió a tot el material editat del codi QR.  

 
- Gestionar l’impost sobre les estades en establiments turístics (taxa 

turística) i justificació del destí dels recursos obtinguts dels municipis de 
Vilaller i El Pont de Suert, corresponents a la recaptació dels tres primers 
trimestres de 2015. 

 
- Aportat tota la informació de les activitats i les corresponents imatges per 

a l’aplicació per a mòbils Ara Lleida 365 creada pel Patronat de Turisme 
de la Diputació de Lleida. 

 
- Aportació dades de les 4 fires que es duen a terme a la comarca per 

l’edició del catàleg Guia de Fires 2015 de les Terres de Lleida, Alt 
Pirineu i Aran editat per la Diputació de Lleida. 



 
- Col·laboració amb diferents mitjans de comunicació amb l’aportació de 

texts i imatges per diferents articles sobre la comarca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Atenció de visites, generalment de grups de l’Inserso amb explicació i 

entrega de bossa amb material promocional. S’han atès visitants 
procedents de València, Cadis, Madrid, Castellón, Alicante, Zaragoza, 
León, País Basc, Salamanca, Murcia, Cartagena, Bilbao, Mallorca, San 
Sebastian, Barcelona i Tarragona.  

 
- Aportació noves imatges i manteniment d’un arxiu fotogràfic digitalitzat 

amb diferents temàtiques  (natura, patrimoni, festes, tradicions, 
actuacions diverses...) dels tres municipis de la comarca. 

 
- Actualització de la guia de serveis de la comarca, edició 2015 incloent 

les noves tarifes de tots els establiments hotelers i empreses d’esports, 
pàgina web i correu electrònic i serveis. 

 
- Actualització arxiu fotogràfic dels artesans i productors alimentaris de 

la comarca. 
 
- Redactar informes varis i confeccionar memòries de valoració de les 

diferents activitats dutes a terme com la campanya de les Falles, les 
Jornades Gastronòmiques, fires... i memòria anual explicativa amb dades 
sobre despeses i ingressos anuals. 
 

- Elaboració dels programes de “Falles 2015”, programació d’activitats 
“Festiu 2015” on es relacionen totes les activitats tant lúdiques, 
esportives com culturals que tenen lloc a la comarca els mesos d’estiu i 
tardor i difusió entre les oficines de turisme, punts d’informació juvenil, 
departaments implicats i mitjans de comunicació.  

 
- Organització de  les 21es. Jornades Gastronòmiques del Bolet a l’Alta 

Ribagorça. Menú gastronòmic que varen dur a terme 11 restaurants els 
caps de setmana del passat mes d’octubre i novembre de 2015. Afegir al 
mailing iniciat l’any 2011 tots els assistents que han deixat el seu correu 
electrònic i trametre informació de les Jornades. Creació de material 
publicitari i organització de la presentació i exposició de bolets de l’Alta 
Ribagorça pel pont del Pilar. 



 
- Creació d’una enquesta i elaboració dels resultats de valoració 

obtinguts de la mateixa sobre el resultat de les jornades gastronòmiques 
repartida entre els 11 restauradors, col·laboradors i els mitjans de 
comunicació, així com processament de les 793 enquestes de satisfacció 
emplenades per  tots els clients assistents.  

 
- Elaboració de la relació d’activitats de caire cultural (festes, fires, cicles 

musicals, romeries…) i esdeveniments puntuals, amb tramesa de les 
corresponents imatges digitalitzades, que tenen lloc a la comarca durant 
tot l’any cara a l’edició de la guia d’activitats  

    trimestral, amb caràcter intercomarcal per part del Patronat Terres    de 
Lleida i  l’Agenda Cultural  i Turística de Catalunya.  
 
- Tramesa de material de promoció turística i cultural a diverses oficines 

de turisme, punts d’Informació i sol·licitants particulars. 
 
- Elaboració del Pla d’Actuació Turístic Comarcal i pressupost 

actuacions 2015 a petició del Patronat Terres de Lleida per subvencionar 
actuacions. 

 
- Correcció de textos i actualització de serveis i imatges de diversos 

catàlegs editats per Turisme de Catalunya i el Patronat Terres de Lleida. 
 
- Cessió d’imatges a diferents entitats sol·licitants com mitjans de 

comunicació, associacions... 
 
- Control i estadística de tot el material turístic i cultural editat pel 

Consell i repartit a entitats, oficines de turisme i particulars, així com el 
control de les sol·licituds d’informació rebudes, mitjà i tramesa. 

 
- Coordinació i tramesa de material publicitari del Patronat Vall de Boí, 

Parc Nacional, Estació Termal Caldes de Boí, Boí Taüll Resort, 
Ajuntament del Pont de Suert i particulars a les diferents fires que 
participem i accions de promoció.  

 
- Control i arxiu diari, mitjançant l’escàner, de totes les noticies de 

premsa sobre la comarca aparegudes als diaris i d’altres publicacions. 
 
- Actualització i modificació de les bases de dades i carpetes de 

contactes de tots els establiments turístics, empreses d’esports, càrrecs 
comarca i generalitat, mitjans de comunicació, associacions comarcals... 
així com les dades dels establiments de la web turística. 

 
- Tasques de relacions públiques i protocol  



     Actualització de les bases de dades consellers per l’agenda de la           
Diputació de Lleida i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques,  
concessió de trofeus, cartes de felicitació, agraïment, condol, detalls  
d’empresa... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DE GRAU DE COMPLIMENT D'OBJECTIUS 

 

 




