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Promoció Econòmica
Òrgans del Patronat
Arran de les eleccions municipals del 22 de maig de 2015, i d’acord als articles 8 i 11 dels Estatuts, es va 
constituir el Consell Rector del Patronat en sessió 7/2015 de 9 de setembre, amb la següent composició, 

President: ll·lm. Sr. Joan Reñé i Huguet  
Vicepresident/director: ll·ltre. Sr. Enric Mir Pifarré
Secretari: Sr. Ramon Bernaus i Abellana
Interventora: Sra Teresa Torrejón Blanch

Vocals:
sr. Joan Ubach Isanta                  diputat de CIU 
sr. Eloi Bergòs i Farràs                diputat de CIU 
sr. Francesc Cerdà i Esteve         diputat de CIU 
sr. Gerard Sabarich i Fernandez-Coto   diputat de CIU 
sr. Josep R. Ibarz i Gilart   diputat de CIU 
sr. Joan Talarn i Gilabert     diputat del grup d' ERC 
sr. Albert Bajona i Mascaró    diputat del grup d' ERC 
sr. Pere Solé i Vendrell      diputat del grup d' ERC 
sr. Enric Colom i Sandiumenge    diputat del grup del PSC 
sra. Dolors López i Aguilar           diputat del grup del PP 
sr. Joel Jové i Martí                     diputat del grup de la CUP 
sr. Francesc Boya i Alòs    diputat del grup d'Unitat d’Aran 
sra. Ángeles Ribes i Duarte           Diputada del grup de Ciutadans 
sr. Ramon Bernaus i Abellana       Secretari general de la Diputació de Lleida 
sra. Teresa Torrejon Blanch           Interventora de la Diputació de Lleida 
sr. Jaume Dalmau i Clua              Coordinador Territorial dels Serveis.
    Territorials d'Empresa i Ocupació a Lleida 
sr. Octavi miarnau roca     Director dels serveis territorials d'Empresa i coneixement 
sr. Jaume Favá i Capdevila           Director dels serveis territorials del departament d’agricultura, ramaderia,  
    pesca,  i  alimentació 
sr. Jordi Solé Tasias                     representant de la Cambra de comerç de Tàrrega 
sr. Joan Simó i Burgués    president de la Cambra de comerç de Lleida 
sr. José Luís Aguilà i Barranco     representant de l' UGT 
sr. Jaume Selles Santiveri            secretari general CCOO 
sra. Mª. José Invernon Mòdol      presidenta del Consell comarcal del Segrià 
sr. Jesús Fierro Rugall        president del Consell comarcal de l'Alt Urgell 
sr. Constantí Aranda Farrero        president del Consell comarcal del Pallars Jussà 
sr. Josep Maria Huguet Farré       president del Consell comarcal del Pla d'Urgell 
sr. Antoni Villas Miranda               president del Consell comarcal de les Garrigues 
sr. Salvador Bonjoch Guim           president del Consell comarcal de l'Urgell 
sr. Joan Buchaca Arfelis     Director del Patronat 

En sessió del Ple de la Corporació de 18 d’octubre de 2018, s’accepta la renuncia del president Joan Reñé 
i Huguet  presentada el 17 d’octubre de 2018 i en la mateixa sessió es nomena presidenta de la Diputació 
i de tots els seus Organismes Autònoms a la senyora Rosa Maria Perelló i Escoda qui ostentà aquest 
càrrec fins a les elecccions municipals de 26 de maig de 2019. 
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Promoció Econòmica
Òrgans del Patronat
L’1 de juliol de 2019 es celebra la darrera reunió del Consell Rector de la legislatura i el 30 d’octubre de 
2019 es constitueix el Consell Rector del Patronat amb la següent ccomposició: 

Sr Joan Talarn I Gilabert    PRESIDENT    
Sr. Carles Gibert I Bernaus   VICEPRESIDENT   
Sr. Ferran Accensi I Torres    Diputat del Grup d'ERC 
Sr. Regina Cairol I Berengueres    Diputada del Grup d'ERC 
Sr. Josep Ramon Fondevilla I Isús  Diputat del Grup d'ERC 
Sr. Jordi Verdú I Paijà     Diputat del Grup d'ERC 
Sr. Francesc Cerdà I Esteve   Diputat de Junts per CAT 
Sr. Ramon Consola I Palau   Diputat de Junts per CAT 
Sr. Jordi Latorre I Sotus     Diputat de Junts per CAT 
Sr. Francesc Sabanés I Serra   Diputat de Junts per CAT 
Sr. Agustí Jimenez I Perez   Diputat del Grup del PSC 
Sra. Elena Ferré I Toldrà    Diputada d'en Comú Guanyem Lleida  
Sr. Amador Marqués I Atés    Diputat per Unitat d'Aran  
Sra. Maria Burrel Badia     Diputada per Ciutadans 
Sra. Mª Dolors Tella Albareda    Directora Territori i Sostenibilitat  
Sr. Ramon Alturo Lloan    Director d'Empresa i Coneixement  
Sr. Ferran De Noguera Betriu   Agricultura, Ramaderia, Pesca,  i  Alimentació  
Sr. Jordi Solé Tasias     Cambra de Comerç de Tàrrega  
Sr. Jaume Saltó Albareda    President de la Cambra de Comerç de Lleida  
Sr. José Luís Aguilà I Barranco    Secretari General de  la UGT 
Sra. Cristina Rodriguez Vila    Secretaria General CCOO  
Sr. David Masot I Florensa    President del Consell Comarcal del Segrià  
Sra. Sara Alarcon I Postils    Presidenta del Consell Coamrcal del Solsonès  
Sr. Josep Maria Mullol I Miret   President del Consell C.del Pallars Jussà 
Sr. Carles L.Isús Castellarnau   President del Consell C. del Pallars Sobirà 
Sr. Gerard Balcells Huguet   President del Consell Comarcal de l'Urgell 
Sr. Francés X.Boya Alós    Mgfc.Síndic del Conselh Generau d'Aran 
Sr. Ramon Bernaus I Abellana   Secretari general  
Sra.Teresa Torrejon Blanch   Interventora  

Per decret de la presidència núm.5641 d’11 de novembre es designa Director del Patronat de Promoció 
Econòmica a Ramon Boixadera Vinós.  
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Promoció Econòmica
Consells rectors - Pressupost
Durant l’any 2019 s’han celebrat 5 reunions del Consell Rector, d’acord als seus Estatuts, amb un total de 
35 punts tractats.

PRESSUPOST 2019

El 17 de desembre de 2018 s’aprova, pel Consell Rector del Patronat de Promoció Econòmica, el següent 
pressupost per l’any 2019. Posteriorment es aprovat pel ple de la Diputació de Lleida, el 20 de desembre 
de 2018. 

INGRESSOS

DESPESES

2019
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Promoció Econòmica
Administració
REGISTRE D’ENTRADA I SORTIDA DE DOCUMENTS 

Durant l’any 2019 han tingut entrada al Patronat, un total de 1.382 documents de entrada i han hagut 428 
assentaments en el registre de sortida i s’han numerat un total de 448 decrets. 

SUBVENCIONS DIRECTES APORTACIONS I CONVENIS

SUBVENCIONS A DIFERENTS ENTITATS 2019:

Durant l’any 2019 i previ acord del Consell Rector o i mitjançant resolució de la presidència, s’han concedit 
les següents subvencions a Administracions o Entitats Públiques: 

2019
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Promoció Econòmica
Administració´- Aportacions
Subvencions a Entitats privades:

APORTACIONS 

Dins el pressupost de l’any 2019 hi figuren les següents aportacions: 

Aportació, a l’Estació duanera de Lleida, per a despeses de funcionament ordinari : 6.000 € 
Aportació 2019 a l’Estació Experimental de l’IRTA:  70.000 €
Aportació cofinançament actuacions FEDER  

2019
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Promoció Econòmica
Ajuts
Fires Internacionals

Subvencions a Empreses per a la participació en fires i salons d’àmbit internacional:

L’objecte d’aquestes és regular la col·laboració del Patronat de Promoció Econòmica, amb els 
empresaris socials o individuals, que desenvolupin la seva activitat total o parcialment a les comarques de 
Lleida, als efectes d’ incentivar la seva participació en fires i salons d’àmbit internacional, que es celebrin 
en territori nacional o a l’estranger, i així ampliar les seves àrees d’influència comercial.

L’import concedit és de 118.844,25 €.
 
- Indicador 1: 118.844,25 € import total subvencins concedides
- Indicador 2: 82 sol·licituds presentades
- Indicador 3: Total inversió subvencionada :736.504,86 €,
- Indicador 4: 76 subvencions concedides
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Promoció Econòmica
Promoció
Participació en fires d’àmbit territorial

Des de l’any 2012, el Patronat de Promoció Econòmica és l’organisme de la Diputació de Lleida 
encarregat de tutelar, coordinar amb els ajuntaments respectius el muntatge i desmuntatge de l’estand 
institucional on aquesta institució assisteix en els diferents certàmens firals per dónar a conèixer tots els 
serveis, projectes, activitats de la Diputació de Lleida.

Mostra culinària ‘Aliments del territori i tu’

Des de l’any 2013, el Patronat de Promoció Econòmica, organisme autònom de la Diputació de Lleida és 
l’encarregat de tutelar, coordinar l’assistència dels estands en els diferents certàmens firals d’àmbit 
territorial, presenta la mostra culinària ‘Aliments del territori i tu’ com a promoció de l’oferta agroalimentària 
dels productes de les Terres de Lleida, Alt Pirineu i Aran.

A continuació, proporcionem un recull dels certamens firals on el Patronat de Promoció Econòmica ha 
participat i els seus indicadors de l’any 2019:

56a Fira Oli Qualitat Verge Extra i les Garrigues (les Borges Blanques): l’organitza l’Ajuntament de Les 
Borges Blanques i va tenir una durada de 3 dies. En les accions dutes a terme a la fira hi van participar 7 
restaurants, 15 productors i s’hi van realitzar 3 tallers infantils i 1 acte de promoció. El total d’assistents va 
ser de 755 persones i es van entregar 208 Guies de Fires.

21a. Fira Natura (IPCENA): és organitzada per Fira Natura i va tenir una durada de 3 dies.

147a Fira de Sant Josep (Mollerussa): l’organitza l’Ajuntament de Mollerussa i va tenir una durada de 4 
dies. En les accions dutes a terme a la fira hi van participar 8 restaurants, 17 productors i s’hi van realitzar 
4 tallers infantils i 3 actes de promoció. El total d’assistents va ser de 1250 persones i es van entregar 390 
Guies de Fires.

6a. Saló de l'Esport i Turisme Muntanya: és organitzada per Fira de Lleida i va tenir una durada de 2 
dies. Es van entregar 52 Guies de Fires.

13a. Fira F&T: és organitzada per Fira de Lleida i va tenir una durada de 3 dies.  Hi participen els alumnes 
i professors de l'Escola Especial Llar de Sant Josep de la Diputació de Lleida, donant a conèixer l'Escola i 
fan tallers a l'estand de jardineria, costura i manualitats.

8a. Fira Q (Balaguer): l’organitza l’Ajuntament de Balaguer i va tenir una durada de 2 dies. En les accions 
dutes a terme a la fira hi van participar 1 restaurant, 7 productors i s’hi va realitzar 1 acte de promoció. El 
total d’assistents va ser de 640 persones i es van entregar 52 Guies de Fires.

57a. Fira Primavera (Tremp): l’organitza l’Ajuntament de Tremp i va tenir una durada de 2 dies. es van 
entregar 52 Guies de Fires.

67a. Fira Sant Isidre (Solsona): l’organitza el Consell Comarcal del Solsonès i va tenir una durada de 3 
dies. Es van entregar 104 Guies de Fires.

7a. Fira del Pa (Cervera): l’organitza l’Ajuntament de Cervera i va tenir una durada de 2 dies. Es van 
entregar 52 Guies de Fires.
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Promoció Econòmica
Promoció
65a. Fira Sant Miquel (Lleida): l’organitza Fira de Lleida i va tenir una durada de 4 dies. En les accions 
dutes a terme a la fira hi van participar 1 restaurant, 27 productors i s’hi van realitzar 6 tallers infantils i 3 
actes de promoció. El total d’assistents va ser de 1700 persones i es van entregar 390 Guies de Fires.

19a. Fira Medi Ambient (Tàrrega): l’organitza l’Ajuntament de Tàrrega i va tenir una durada de 2 dies.

31a. Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra (Agramunt):  l’organitza l’Ajuntament d’Agramunt i va tenir 
una durada de 2 dies. Es van entregar 208 Guies de Fires.

Fira Sant Ermengol (la Seu d'Urgell): l’organitza l’Ajuntament de La Seu d’Urgell i va tenir una durada de 
2 dies i mig. En les accions dutes a terme a la fira hi van participar 5 restaurants, 12 productors i s’hi van 
realitzar 2 actes de promoció. El total d’assistents va ser de 560 persones i es van entregar 52 Guies de 
Fires.

Municipàlia: és organitzada per Fira de Lleida i va tenir una durada de 3 dies. Es van entregar 260 Guies 

de Fires. 

20a. Fira la Girella (el Pont de Suert):  l’organitza l’Ajuntament del Pont de Suert i va tenir una durada d’1 
dia. Es van entregar 78 Guies de Fires.

En el total dels 17 certamens firals, el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida hi ha 
estat present en 12 amb l’estand institucional i 5 amb l’estand de la mostra gastronòmica ‘Aliments del 
territori i tu’.  Ha comptat amb la participació de 22 restaurants, 85 productors i s’hi han realitzat 13 tallers 
infantils i 10 actes de promoció. El nombre d’assistents en total ha estat de 4905 persones i es van 
entregar 1898 Guies de Fires.

En aquestes fires també es lliura material de merchandasing del Patronat de Turisme de la Diputació de 
Lleida (bosses, bolis, revista Ara Lleida, catàlegs de senderisme, gastronomia, etc...).

2019
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Promoció Econòmica
Projectes europeus
Forest4Local 

L’objectiu d’aquesta operació és articular un sistema de gestió forestal dels boscos de propietat municipal 
al Pirineu de Lleida, per aconseguir augmentar la participació i distribució de biomassa forestal per a usos 
tèrmics en edificis i equipaments públics, en aquelles comarques amb un elevat pes específic de boscos 
de propietat de l’administració local.

Indicador 1: 

23 Instal·lacions tèrmiques 
S’han licitat la redaccio de les projectes executius i construcctius de 17 calderes
S’ha licitat l’obra de la caldera de la Seu d’Urgell

Indicador 2: 

5 Centres Logístics
Redactats 2 projectes constructius (Bellver de Cerdanya i Montella i Martinet)
S’han licitat l’obres d’aquests 2 Centres Logístics 

Pel que fa la resta de Centres Logístics ( Oliana, Montferrer i Castellbo i Les): 

Atès l’entrada en vigor del Real Decreto 638/2016, del 9 de desembre, pel que es modifica el Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico aprovat pel Real Decreto 849/1986, d’11 de abril, el Reglamento de 
Planificación Hidrológica, aprovat pel Real Decreto 907/2007, de 6 de juliol, i  altres reglaments en materia 
de gestió de riscos d’inundació, caudals ecològics, reserves hidrològiques i abocaments d’aigues 
residuals, posterior a la presentació de l’operació (juny 2016), ens hem vist obligats a replantejar les 
ubicacions dels avantprojectes respecte als Centres Logístics i la comprovació de la zona de flux preferent 
per les noves edificacions.

Ponent Actiu

Ha de ser un dels projectes tractors que dinamitzin el territori, i que puguin dur a la pràctica els objectius 
estratègics i operatius, consolidant-lo com a destí turístic gràcies a la valorizació del patrimoni natural i 
cultural. D’aquest projecte i de manera escalable, han de penjar accions específiques coherents, que donin 
sentit al projecte, i que, conjuntament amb iniciatives d’altres sectors econòmics, ajudin al creixement 
econòmic del territori, solucionant les mancances i problemàtiques que aquest té ( atur, despoblació, 
pèrdua de patrimoni, poca maduresa turística, etc..)

El nombre de visites realitzades a l’àrea d’estudi ha experimentat, en el darrer any, un increment del 7,7%, 
fins arribar als 122.286 visitants. Aquesta xifra supera clarament els 116.160 visitants marcats com a 
objectiu pel 2019 per la memòria inicial de l’actuació. 

Percentatge d’execució del projecte: 56% a 31.12.2019

2019



Pernoctacions als municipis analitzats (estimació per comarques)

Estimació dels visitants individuals de l’àrea

Projectes atorgats el 2019, a executar en el període 2020-21. 

Indicador: Obtenció de Fons Europeus. 

Inversions cofinançades:

12
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Promoció Econòmica
Projectes europeus
FEDER EIX 6:
 
Camí tradicionals dels Pirineus: 2.087.482,05€

Camí de Sant Jaume: 2.950.632,31€

Paisatges de Ponent: 4.771.708,95 €

INTERREG POCTEFA:
 
PROMETHEUS: 49.981,05€

ENI-CBC: Med Pearls: 0 € (participació com a associat)

TOTAL: 9.883.724,11 €

PECT Bosc

D’acord amb el Pla Estratègic per a l’adaptació de l’estratègia RIS3CAT a la demarcació de Lleida, elaborat 
per la Diputació, que estableix com a objectiu central potenciar la multifuncionalitat del bosc com a font de 
riquesa econòmica i ambiental, l’objectiu estratègic general del PECT és impulsar el procés de transició 
cap al model de bioeconomia en el territori a partir del bosc com a recurs essencial: promoure la innovació, 
la competitivitat (creixement econòmic), el reequilibri territorial (llocs de treball en zones rurals) i l’adaptació 
al canvi climàtic en els diferents estadis de la cadena de valor forestal, en el marc conceptual de l’economia 
circular.

Indicadors d’execució de l’any 2019:

IMBIOFUST: 32,35 %
INNOVATRUF: 50,11%
Millores en la planificació i mobilització dels recursos forestals de muntanya: 3,17 %
Valorització de la fusta: 29,60 %

PECT Porcí

El Pla Estratègic per a l’adaptació de l’estratègia RIS3CAT a la demarcació de Lleida, elaborat per la 
Diputació de Lleida, estableix la producció intel·ligent i sostenible com a objectiu central per al sector porcí. 
D’acord amb el Pla, l’objectiu estratègic general del PECT és impulsar la recerca, la innovació, la 
transferència de resultats i l’ús de les tecnologies facilitadores transversals, especialment les TIC, en la 
producció porcina amb la finalitat d’optimitzar-ne l’eficiència , millorar la sanitat, i transformar les dejeccions 
ramaderes en recursos fertilitzants, en línia amb els principis de l’economia circular.

Indicadors d’execució de l’any 2019:

Porcí Sanitat: 91,90%
Porcí Eficient: 46,85 % 
Porcí Tecnològic: 5%
Porcí Dejeccions: 0%

2019
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Promoció Econòmica
Xarxes
Euromontana

És una xarxa formada per 70 institucions regionals i nacionals de muntanya de tota Europa, incloent 
agències de desenvolupament regional, autoritats locals, agències medioambientals, organitzacions 
forestals, agrícoles i ramaderas, instituts d’investigació, universitats, etc.

Euromontana exercei una important tasca d’interlocució entre aquestes zones de muntanya i les 
corresponents autoritats europees. A més a més, facilita l’intercanvi d’informació i experiències entre els 
seus membres mitjançant la organització de seminaris, jornades i conferències, així com la realització 
d’estudis propis i la seva col·aboració.

Indicadors 2019:
Seminaris: 1
Grup de Treball Arquitectura verda de la PAC: 3

Arc Llatí

És una associació d’autoritats locals intermèdies de NUTS III (Diputacions i Consells Insulars espanyols, 
Províncies italianes i Departaments francesos) de la ribera occidental del Mediterrani. Representat pels 
presidents de les col·lectivitats membres, existeix des del 1999 i es va constituir oficialment com a 
Associació el juny de 2002 a Montpellier.

Indicadors 2019:
Assistència a Consells d’Administració: 2
Seminaris: 2

XLTI (Xarxa Lleida Territori Intel·ligent)

El treball de la XLTI consistirà, bàsicament, en la identificació d’oportunitats per al desenvolupament 
econòmic, l’elaboració i gestió cartera de projectes, cercar finançament extern i suport a projectes 
innovadors de promoció econòmica.

Cursos de formació: 1
Hores de formació: 450
Assemblees: 1

Convocatòria projectes singulars XLTI

Propostes presentades: 18
Propostes no elegibles: 1
Propostes de concessió: 17

Plans de Desenvolupament Local

Propostes presentades: 19
Propostes no elegibles: 2
Propostes de concessió: 12

2019
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Promoció Econòmica
Pacte dels Alcaldes
Programa Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel clima i l’energia i SIE

Taules d’indicadors del Programa Pacte dels Alcaldes 2019

IDAE

L'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia és una entitat pública empresarial adscrita al Ministeri 
de Transició Ecològica a través de la Secretaria d'Estat d'Energia.

Al 2019 s’han tramitat, entre ajuntaments i Consells Comarcals, un total de: 
 
40 subvencions a ajuntaments per un import de 2.310.739,47€
3 subvenciona a Consells Comarcals per un import de  122.235,49   
 
Queden pendent d’atorgar:
 
16 subvencions a ajuntaments per un import de  866.572,74   
1 subvenció a Consells Comarcals per un import de  53.610,84  

2019


