
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS DEL CONSORCI DEL 
MUSEU DE LES TERRES DE L’EBRE: 

AJUNTAMENT DE LA COMARCA DE MENYS DE 5.000 HABITANTS 
 

PERÍODE 2018-2021 
 

Setembre de 2017 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

PRESENTACIÓ 

Aquesta Carta de Serveis esdevé una mena de contracte programa on es defineixen 

els serveis que el Consorci presta als ajuntaments i el càlcul dels costos repercutits o 

no en el finançament que aporta cada municipi. Aquesta Carta de Serveis esdevé 

equitativa en funció de l’aportació municipal i de les contraprestacions regulades en la 

integració de cada ajuntament en el Consorci, així com de les característiques i 

programació de cada servei. 

 

Més enllà dels costos assumits per l’ajuntament d’Amposta en el manteniment de 

l’edifici de la Seu del Consorci, cal destacar, a més, que una part important de la 

gestió, això com dels programes i serveis que desenvolupa el Consorci (l’administració 

del mateix, la gestió de les col·leccions, el servei d’atenció museística o els programes 

de formació i voluntariat) no signifiquen cap cost directe per als municipis que formen 

part del Consorci, ja que estan finançats per administracions superiors. D’aquesta 

manera, aquesta Carta de Serveis estableix la definició i l’orientació de l’aportació 

municipal en el finançament d’aquells serveis culturals més específics que el Consorci 

presta a cada ajuntament. 

 

En el document es defineixen els serveis i els costos en base als antecedents i marcs 

reguladors següents: 

- L’experiència i pràctica acumulada des de la creació del Consorci el 1993, a partir 

dels convenis municipals i les directrius fixades per la Junta del Consorci. 

- L’avaluació continuada d’aquests serveis i paràmetres a partir de la formulació i 

desplegament d’una carta de serveis anterior a aquesta desenvolupada en el període 

2013-2016. 

- El marc del Pla de Museus de Catalunya 2030 aprovat recentment pel Govern de la 

Generalitat i les directius que fixa per al període 2018-2021. 

 

Només una darrera precisió, en el context econòmic del període 2018-2021 es poden 

produir alteracions en el finançament del Consorci, en particular en les aportacions de 

les administracions d’àmbit supramunicipals. En cas de produir-se baixes en aquestes 

aportacions, caldria un major esforç en la dotació econòmica de les aportacions 

municipals per a cobrir en concret un programa o servei bàsic com és el servei de 

gestió i administració del Consorci (no la direcció, que es cobreix per una plaça de 

funcionari de la Generalitat de Catalunya), atès que ara per aquest concepte no 

s’imputa cap cost repercutit en les aportacions municipals. 



1. GESTIÓ, MANTENIMENT I OBERTURA EQUIPAMENTS (AJUSTAT AL % DE 

FINANÇAMENT LOCAL) 

a) Descripció: gestió de l’equipament patrimonial; gestió i manteniment col·leccions 

exposades pròpies o cedides; estadística, registre de museus; en diversos 

equipaments s’inclou la gestió d’horaris i personal d’obertura, etc.  

b) Cost anual: 

 700, 00 € (recursos humans per suport i seguiment de la gestió de 

l’equipament, 300€; inclou la gestió de col·leccions exposades 200 €; material 

d’oficina i informàtic, telèfon, desplaçaments, altres 100 €; programa Museu 

inclusiu, 100 €). 

c)  Indicador 2017: 

 

2. ACTIVITATS CULTURALS PÚBLIQUES (AJUSTAT AL % DE FINANÇAMENT 

LOCAL) 

a) Descripció: programació difusió i realització d’activitats culturals, exposicions, 

conferències, jornades, tallers i activitats lúdiques, etc. 

b) Cost anual repercutit: 

 600,00 € (coordinació, difusió, muntatge, desmuntatge, transport, etc.). 

Quantificació del servei: a l’entorn d’una o més activitats anuals. 

Nota: no es comptabilitza la preparació, producció i execució d’exposicions. 

c) Indicador 2017: 

 

3. ACTIVITAT TÈCNICA NO PÚBLICA (AJUSTAT AL % DE FINANÇAMENT 

LOCAL) 

a) Descripció: treballs tècnics d’elaboració de projectes, estudis i recerques, 

seguiments arqueològics, informes i assessoraments patrimonials, etc. 

b) Cost anual: 

 400,00 € (recursos humans propis, recursos externs, dietes i desplaçaments). 

Quantificació del servei: a l’entorn d’1 projecte local i/o altres de caràcter general. 

c) Indicador 2017: 

 

4. PROJECTES MUSEÍSTICS (AJUSTAT AL % DE FINANÇAMENT LOCAL) 

a) Descripció: direcció, redacció de continguts i coordinació de l’execució de projectes 

museogràfics ja desenvolupats en els equipaments locals o àrees i itineraris 

d’interpretació. 

 

 



b) Cost anual repercutit: 

 500,00 €/any (cost repercutit per l’execució anterior de projectes museístics al 

municipi) 

c) Indicador 2017: 

 

5. PRÉSTEC D’INFRAESTRUCTURA (AJUSTAT AL % DE FINANÇAMENT 

LOCAL) 

a) Descripció: cessió d’infraestructura per a actes, exposicions de l’Ajuntament, 

d’entitats locals o d’altres activitats cedides pel Museu 

b) Cost anual estimat: 

 200,00 € (quantificació, a l’entorn de 2 préstecs) 

c) Indicador 2017: 

 

6. SERVEI EDUCATIU I TURÍSTIC (AJUSTAT AL % DE FINANÇAMENT LOCAL) 

a) Descripció: programa i oferta de serveis educatius i turístics, que inclou la gestió i 

atenció a visites guiades, itineraris i tallers didàctics; elaboració de materials 

didàctics; elaboració de productes turístics; programa Escola Amiga, etc. 

b) Cost anual: 

 300,00 € (coordinació servei educatiu i turístic, promoció, comptabilitat; gestió i 

servei de reserves per part de tercers, programa Escola Amiga, etc.) 

c) Indicador 2017: XX activitats realitzades i XX activitats gratuïtes; inclusió en el 

catàleg del Consorci de XX visites guiades i XX itineraris centrats en el centre 

d’interpretació i el patrimoni local. 

 

7. MEDIATECA (AJUSTAT AL % DE FINANÇAMENT LOCAL) 

a) Descripció: servei d’adquisició i catalogació de fons documentals, cessió i consulta 

de publicacions, fotografia, audiovisuals; reproduccions fotogràfiques... de caràcter 

local. També inclou l’elaboració de notes informatives a petició dels ens locals o la 

publicació d’articles en la premsa local 

b) Cost anual repercutit: 

 150,00 € (recursos humans, atenció a consultes i elaboració de notes informatives; 

cessió fotografies per difusió o projectes, etc.). 

c) Indicador 2017: 

 

 

 



8. PROMOCIÓ, PUBLICITAT I DIFUSIÓ EN MITJANS DE COMUNICACIÓ 

(AJUSTAT AL % DE FINANÇAMENT LOCAL) 

a) Descripció: edició de fulletons, accions de difusió, publicitat i comunicació dels 

equipaments patrimonials i de les activitats i serveis en els municipis consorciats. 

b) Cost anual repercutit: 

 300,00 €, distribuïts en dos conceptes: 

 - 150,00 € (recursos humans coordinació; publicitat en TV, plataformes digitals, 

 notes de premsa, etc.) 

 - 150,00 € forfait, fulletons (disseny i continguts), altres materials promocionals, 

 etc. 

c) Indicador 2017: 

 

9. WEB I XARXES SOCIALS (AJUSTAT AL % DE FINANÇAMENT LOCAL) 

a) Descripció: manteniment i implementació del web 2.0 i les xarxes socials del 

Consorci del Museu, amb informació dels municipis consorciats, dels seus 

equipaments i serveis (continguts fixes en el web; notícies i agenda; xarxes socials...) 

b) Cost anual repercutit: 

 250,00 € (recursos humans elaboració continguts i noticies; part proporcional 

manteniment web i xarxes socials). 

c) Indicador 2017: 

 

10.  PUBLICACIONS (0% COST AJUNTAMENT) 

a) Descripció: publicacions monogràfiques o revistes periòdiques 

b) Cost anual estimat: 2.000 € (coordinació, redacció d’articles, edició i impressió). 

Només es produeix aportació econòmica municipal en funció de l’interès de 

l’ajuntament per una o altra publicació. 

c) Indicadors 2017: 

 Revistes 

 Monografies 

 

11.  COL·LECCIONS (0% COST AJUNTAMENT) 

a) Descripció: gestió, conservació-restauració, documentació i accessibilitat a les 

col·leccions del conjunt del Consorci 

b) Cost anual total: 30.000 € 

c) Indicador 2017: 

 Col·leccions ingressos: XXX 

 Restauració: XXX 



 Documentació: XXX 

 Estudi: XXX 

 Préstecs: XXX 

 Reproduccions: XXX 

 Programes: capses de memòria 

d) Activitat consolidada: 

 Col·leccions total: 35.500 

 Restauració: XXX 

 Documentació: XXX 

 Estudis: 195 lots + 

 Préstecs: 166 lots + 

 Reproduccions: 171 + 

 

12.  VOLUNTARIAT I COL·LABORADORS (0% COST AJUNTAMENT) 

a) Descripció: programes de voluntariat i de treball no remunerat en favor de l’activitat 

i els serveis del Consorci o del patrimoni del territori 

b) Cost total anual: 2.000 € (rrhh en atenció personalitzada, material d’oficina, etc.). 

Cost mig/col·laboradors: 65 € 

c) Indicadors 2017: 

 Col·laboracions efectuades: 15 

 Resultat en treballs, publicacions i conferències efectuades: 10 

d) Activitat consolidada: 

 Col·laboracions efectuades: 141 + 

 Resultat en treballs, publicacions i conferències efectuades: 76 + 

 

13.  AMICS (0% COST AJUNTAMENT) 

a) Descripció: col·lectiu d’associats i seguidors de l’activitat i els serveis del Museu 

b) Cost total anual: 2.000 € (després de descomptar quotes: rrhh atenció 

personalitzada, gestió altes i baixes, carnets, etc.). Cost mig/amic: 6 €/amic. 

c) Indicadors 2017: 

 Amics vigents: 

 Altes amics: 

d) Activitat consolidada: 

 Amics totals: 498 

 Tipologies d’amics: normal, honorífic, empresa amiga, empresa benefactora 

 



 

 

 

14.  FORMACIÓ (0% COST AJUNTAMENT) 

a) Descripció: programes de pràctiques i formació d’estudiants de formació 

professional, universitària o formació no reglada en el Museu. 

b) Cost total anual:1.500 € (rrhh atenció, formació i avaluació personalitzada, material 

oficina i informàtic, etc.). Cost mig/alumne: 100 € 

c) Indicadors 2017: 

 Alumnes de FP: 

 Alumnes universitaris: 

d) Activitat consolidada: 

 Alumnes de FP: 46 + 

 Alumnes universitaris: 21 + 

 

15.  CONVENIS (0% COST AJUNTAMENT) 

a) Descripció: acords de col·laboració establerts per tal de promoure conjuntament 

actuacions i serveis amb d’altres entitats públiques i privades 

b) Cost total anual: 2.000 € (rrhh direcció i coordinació; atenció personalitzada; 

reunions dietes i desplaçaments). Cost mig/conveni: 100 € 

c) Indicadors 2017: 

 Convenis vigents: 

 Nous convenis: 

 Entitats amb les que s’ha establert: 

d) Activitat consolidada: 

 Convenis establerts: 137 + 

 Entitats amb les que es col·labora en aquests convenis: 95 + 

 

16.  SERVEI D’ATENCIÓ ALS MUSEUS (0% COST AJUNTAMENT) 

a) Descripció: servei d’atenció als museus i equipaments patrimonials de les Terres 

de l’Ebre consistents en l’assessorament i transferència de serveis i activitats als 

museus del territori per part del Consorci i per encomanda del Departament de Cultura. 

b) Cost anual total: 74.380 € (rrhh 30.000 €, documentació col·leccions 5.000 €, 

conservació-restauració 4.000 €, formació 3.000 €, promoció 5.000 €, producció 

d’activitats i exposicions 12.000 €, despeses generals 5.000 €, altres 4.000 €, préstecs 

infraestructura 3.000 €, turisme 3.000 €). Cost mig/acció: 2.000 € 



c) Indicador 2017: 

 Centres atesos: 

 Dipòsits arqueològics: 

 Serveis a col·leccions: 

 Exposicions en oferta: 

 Itinerància d’exposicions: 

 Informes: 

 Accions de promoció: 

 Accions de formació: 

 

17.  PARTICIPACIÓ EN PROGRAMES I XARXES TERRITORIALS I NACIONALS 

(0% COST AJUNTAMENT) 

a) Descripció: Participació, assistència i desenvolupament de programes 

col·laboratius en entitats i xarxes territorials i nacionals. 

b) Cost anual total: 25.000€ 

c) Indicadors 2017: 

 Programes o xarxes en les que participa: 

 Programes i xarxes a les que s’ha incorporat: 

 Projectes de l’Antena OPEI: 

 Projectes XME: 

d) Activitat consolidada: 

 Programes i/o xarxes en les que participa: 28 + 

 Projectes de l’Antena OPEI des de 2000: 104 + 

 Projectes XME des del 2008: 18 + 

 Finançament aconseguit a través dels programes: 400.000 € 

 Finançament aconseguit: 32.000 € 

 

18.  DIRECCIÓ, GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ DEL CONSORCI (0% COST 

AJUNTAMENT) 

a) Descripció: Administració, secretaria, intervenció, comptabilitat i gerència del 

Consorci. Direcció del Museu i dels recursos, programes i serveis del mateix. 

b) Cost anual repercutit: 600 € (aquest import no cobreix els costos de funcionament 

del Consorci, sinó només l’avaluació, la programació i el rendiment de comptes i 

l’elaboració d’indicadors dels serveis del Consorci als ajuntaments). 

c) Cost anual total: 84.000 € (45.000 €, direcció Museu; 12.000, comptabilitat; 22.000 

secretaria i intervenció, gerència; 5.000 € programaris, publicació edictes, etc.). 



c) Activitat consolidada: 

 Ens consorciats: 9 

 Reunions Junta: 84 + 

 Exercicis pressupostaris regularitzats: 24 

d) Activitat consolidada: 

 Ens consorciats: 9 

 Reunions Junta: 84 + 

 Exercicis pressupostaris regularitzats: 24 


