
 

  

 
 

Identificació de la sessió: 
 

Caràcter de la sessió: Ordinària, 1a convocatòria 
Data: 8 de Març de 2011 
 Núm.: 01/2011 
Horari: 10:00-11:30 
Lloc: Casa de la Vila de l’Hospitalet de l’Infant 
 
Assisteixen, 
Josep Castellnou Barceló, President MIDIT  
Jordi Jardí Pinyol, alcalde de  l’Ajuntament de Tivissa  
Josep Montané Vidal, alcalde de l’ Ajuntament de Pratdip 

Santiago Borràs, regidor de l’Ajuntament de Tivissa 
Oscar Serrano Daura, regidor de l’ Ajuntament de Pratdip 
Josep M. Rovira Casadó, regidor de l’ Ajuntament de Pratdip 
Izaskun Cendegui Jaques, Coordinadora 
Laura Casas Martínez, tècnica 
M.Àngels Benedicto Esclarin, secretària 
Excusen la seva absència, 
Marta Paniagua, regidora de l’Ajuntament de Tivissa 

Joan Carles Vidal Fuster, regidor de l’ Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 
Francesc Blanch Llaó, regidor de l’ Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 
 

ORDRE DEL DIA 

01.- Lectura i aprovació de l’acta corresponent  al Ple celebrat el 14/12/2010 
Atès que prèviament s’ha distribuït per correu l’esborrany de l’acta corresponent a la 
sessió del 14 de desembre de 2010, per la Presidència és convida als membres a formular 
les observacions adients. No fent ús de la paraula cap membre, s’aprova l’esmentada acta 
per unanimitat dels sis membres assistents.  

 
02.- Donar compte de la liquidació de pressupost  de la MIDIT corresponent a 
l’exercici 2010 
D’acord amb el que disposa l’article 1191, 192 i 193 del Reial Decret-Legislatiu 2/04, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i el Reial Decret 
500/90, de 20 d’abril, per la Presidència es dóna compte de la liquidació del pressupost de la 
Mancomunitat corresponent a l’exercici econòmic de 2010 segons el següent desglòs: 



 

  

 
Romanent de tresoreria per a despeses generals 84.696,71€ 
Aprovar les baixes del saldo del compte extrapessupostari de creditors 561 per un import de 
4.413,83€ per desconèixer el seu origen. 
D’aquest romanent la quantitat de 615,56 € es declara afectada al compliment de les prioritats 
de l’article 14.1 del R.Decret-Llei 8/2010, que seran aplicables en la primera modificació de 
crèdit que la Mancomunitat aprovi  
romanent líquid de tresoreria de lliure disponibilitat de l’exercici econòmic de 2010: 84.081,15 €  
 
El Ple de la Mancomunitat resta assabentat de la liquidació corresponent a l’exercici econòmic 
de 2010. 
Per últim s’acorda trametre una còpia a la delegació d’Hisenda a Tarragona i a la Delegació 
Territorial de Govern a Tarragona, d’acord amb el que disposa l’article 93-5 del Reial Decret 
Legislatiu 2/045, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, així com igualment remetre una còpia a la Sindicatura de Comptes a efectes 
de fiscalització externa, d’acord amb el que disposa l’article 223 del Reial Decret-Legislatiu 2/04, 
de 5 de març. 

 
03.- Donar compte de l’estat de les aportacions dels municipis. 
Per part de la secretària s’explica que l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant ja s’ha efectuat l’aportació corresponent. Per part de l’Ajuntament de Pratdip 
s’ha fet l’ ingrés corresponent al 2010. El regidor Santiago Borràs manifesta que estan 
pendents de tenir uns ingressos i que l’aportació s’efectuarà un cop aquests siguin 
efectius. 

 
04.- Donar compte dels pagaments efectuats fins febrer del 2011 
S’adjunta com Annex I la relació esmentada que es aprovada per unanimitat dels sis 
membres assistents que representen la majoria absoluta del nombre de nou que 
legalment el componen.  
 
 
05.- Estudi i aprovació, si s’escau, del pressupost d’assegurança de RCS del SAD. 
Per part de la Coordinació s’exposa la necessitat de contractar la pòlissa d’assegurança de RCS 
del SAD. Es presenta un pressupost per part de Zurich. Per part dels membres del Ple es 
manifesta que mitjançant l’ACM es cerquin altres pressupostos. 

 
 
06.- Informació sobre el contracte de lloguer per la nau de la MIDIT i altres accions 



 

  

Per part de la coordinació s’exposa que ja s’ha signat el contracte de lloguer amb MOOREA i 
també un document visual sobre l’estat de la nau en el moment de la signatura.  A més, 
s’informa que el contracte de llum i alarma es carreguen directament a l’arrendatari. 
 
El Ple de la MIDIT resta assabentat.  
 
 
07.-  Estudi i aprovació, si s’escau del Pla de Treball d’implementació del Pla 
Estratègic MIDIT 2020. 
Per part de la coordinació s’exposa al Ple que s’ha treballat per elaborar el Pla de Treball 
d’implementació del Pla estratègic 2020. S’expliquen les diferents accions que es duran a terme 
i en quin estat de desenvolupament es troben. A més, per part de la coordinació s’informa que 
es necessari comptar amb el suport tècnic dels ajuntaments, i també el nomenament de tres 
persones del sector públic per al desenvolupament de la Comissió de seguiment del Pla. Pel que 
fa al sector privat es nomenaran amb el consens dels presidents de les taules, les persones 
designades del sector públic i la coordinació de la MIDIT.  
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels sis membres assistents que representen la 
majoria absoluta del nombre de nou que legalment el composen,  ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Pla de Treball d’implementació del Pla Estratègic de la MIDIT 2020. 
 
Segon.- S’acorda crear la comissió de seguiment del Pla de Treball d’implementació del Pla 
Estratègic MIDIT 2020, amb tres persones del sector públic i tres persones del sector privat, 
aquestes pendents de nomenar per consens dels presidents de les taules. 
 
Tercer.- Nomenar Mònica Boquera com a representant del sector públic de l’Ajuntament de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. 
 
Quart.- Nomenar Santiago Borràs com a representant del sector públic de l’Ajuntament de 
Tivissa. 
 
Cinquè.- Nomenar Josep Maria Rovira com a representant del sector públic de l’Ajuntament de 
Pratdip. 
 
Sisè.- Aprovar el nomenament dels tècnics de suport a la coordinació del Pla Estratègic. 
 
Setè.- Nomenar Joan Ramon Benaiges com a tècnic de suport al Pla Estratègic per part de 
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. 



 

  

 
Vuitè.- Nomenar Conrad Solé com a tècnic de suport al Pla Estratègic per part de l’Ajuntament 
de Tivissa. 
 
Novè.- Nomenar Silvia Carrillo  com a tècnica de suport al Pla Estratègic per part de 
l’Ajuntament de Pratdip. 

 
Desè.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
08.- Estudi i aprovació, si s’escau, de la signatura de contractes de confidencialitat. 
Per part de la Coordinació s’explica que degut al coneixement que a altres territoris s’estan 
promovent accions de caràcter similar al Pla estratègic, i que els projectes resultants són 
projectes estratègics per al territori, s’han elaborat dos documents per a garantir la 
confidencialitat dels projectes. Aquests documents són per les entitats col·laboradores 
(ajuntaments, empreses i altres entitats) així com un model per als treballadors de les entitats 
col·laboradores abans esmentades.   
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels sis membres assistents que representen la 
majoria absoluta del nombre de nou que legalment el composen, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la signatura dels contractes de confidencialitat per part de la MIDIT. 
 
Segon.- Facultar el sr. Josep Castellnou i Barceló per a la signatura dels contractes. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord  a totes les persones i entitats col·laboradores relacionades 
amb el desenvolupament del Pla Estratègic. 
 
09.- Informació referent a la subvenció de projectes innovadors: Estat de projecte i 
finançament. Presentació de Muntanya Endins el 25 de març de 2011 (Convidats i 
despeses de la presentació) 
Per part de la Coordinació s’explica l’estat dels projectes innovadors. S’han acordat ambles 
entitats sòcies un calendari de reunions per avaluar l’estat del projecte. L’actuació més 
avançada és l’inici de difusió de Muntanya Endins. El 25 de març es durà a terme la presentació 
del producte turístic a Pratdip. S’informa del llistat de persones convidades així com de 
l’estructura de l’acte. També es mostra als membres del Ple els fulletons definitius i altres 
documents de promoció. També es fa un breu resum de les despeses de promoció.  
 
10.- Estudi i aprovació, si s’escau, del pressupost per la impressió de fulletons de 
Muntanya Endins. 



 

  

Per part de la Coordinació s’informa que per iniciar la difusió de Muntanya Endins s’han cercat 
diferents pressupostos d’impressió dels fulletons. 
 
Atès que s’han presentant els següents pressupostos: 
 

- SIMBÒLIC pressupost per la impressió de 23.230 fulletons amb un 
gramatge de 120gr  per un import de 12.077,50€, IVA no inclòs.  

- GRÀFIQUES COSTA DAURADA SL pressupost per la impressió de 23.230 
fulletons amb un gramatge de 115gr per un import de 5.482,00€, IVA no 
inclòs. 

- GRÀFIQUES COSTA DAURADA SL pressupost per la impressió de 23.230 
fulletons amb un gramatge de 135gr per un import de 5.555,00€, IVA no 
inclòs. 
 

Atès el que disposa l’article 10 ( categoria 15 de l’annex II ) i 122 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic.  
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels sis membres assistents que representen la 
majoria absoluta del nombre de nou que legalment el composen, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar adjudicar per contracte menor la impressió, dels fulletons de 135gr de 
gramatge a Gràfiques Costa Daurada SL per un import de 5.555,00€, IVA no inclòs. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als efectes adients a tots els subministradors, a la Intervenció 
de la MIDIT i a la coordinació de la MIDIT i les oficines de turisme. 

 
 
11.- Estudi i aprovació, si s’escau, del pressupost de la caixa de fulletons de 
Muntanya Endins. 
Per part de la Coordinació s’informa que per iniciar la difusió de Muntanya Endins cal aprovar la 
realització de la caixa que ha de contenir el fulletons 
 
Atès que s’han presentant els següents pressupostos: 

 
- SIMBÒLIC pressupost per la impressió de 6.000 caixes per als fulletons  

per un import de 3.177,00€, IVA no inclòs. 
 

Atès el que disposa l’article 10 ( categoria 15 de l’annex II ) i 122 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic.  



 

  

El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels sis membres assistents que representen la 
majoria absoluta del nombre de nou que legalment el composen, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar adjudicar per contracte menor la impressió, de la caixa de fulletons  a 
SIMBÒLIC per un import de 3.177,00€,  IVA no inclòs. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als efectes adients a tots els subministradors, a la Intervenció 
de la MIDIT i a la coordinació de la MIDIT i les oficines de turisme. 
 
12.- Estudi i aprovació, si s’escau, del pressupost dels imans de promoció de 
Muntanya Endins 
Per part de la Coordinació s’informa que per iniciar la difusió de Muntanya Endins cal aprovar la 
realització dels imans de promoció  amb un paquet de 4 imans més bossa per a vendre a les 
oficines de turisme. 
Per part dels regidors es proposa vendre els imans i la caixa de fulletons per 3€ 
 
Atès que s’han presentant els següents pressupostos: 

 
- SIMBÒLIC pressupost per la realització de 1.200 imans empaquetats per 

un import de 2.014,20€, IVA no inclòs. 
 

Atès el que disposa l’article 10 ( categoria 15 de l’annex II ) i 122 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic.  
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels sis membres assistents que representen la 
majoria absoluta del nombre de nou que legalment el composen, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar adjudicar per contracte menor el pressupost, dels imans empaquetats a 
SIMBÒLIC per un import de 2.014,20€, IVA no inclòs. 
 
Segon.- Aprovar el preu de venta dels imans més la caixa de fulletons per 3€, IVA inclòs.  
 
Tercer.- Notificar aquest acord als efectes adients a tots els subministradors, a la Intervenció 
de la MIDIT i a la coordinació de la MIDIT i les oficines de turisme. 

 
 
13.- Estudi i aprovació, si s’escau, del pressupost dels expositors de Muntanya 
Endins 
Per part de la Coordinació s’informa que per iniciar la difusió de Muntanya Endins cal aprovar la 
realització dels expositors per les oficines de turisme i per als establiments col·laboradors. 



 

  

 
Atès que s’han presentant els següents pressupostos: 
 

- SIMBÒLIC pressupost per la realització dels expositors per les oficines de 
turisme per un import de 325€/unitat, IVA no inclòs. 

- SIMBÒLIC pressupost per la realització dels expositors pels establiments 
col·laboradors per un import de 115€/unitat, IVA no inclòs. 
 

 

Atès el que disposa l’article 10 ( categoria 27 de l’annex II ) i 122 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic.  
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels sis membres assistents que representen la 
majoria absoluta del nombre de nou que legalment el composen, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar adjudicar per contracte menor el pressupost a SIMBÒLIC de 5 expositors per 
les oficines de turisme per un import de 325€/unitat, IVA no inclòs. 
 
Segon.- Aprovar adjudicar per contracte menor el pressupost a  SIMBÒLIC dels  expositors pels 
establiments col·laboradors per un import de 115€/unitat, IVA no inclòs (pendent de confirmar 
el nombre d’establiments). 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als efectes adients a tots els subministradors, a la Intervenció 
de la MIDIT i a la coordinació de la MIDIT i les oficines de turisme. 

 
14.- Estudi i aprovació, si s’escau, del pressupost de la pàgina web de Muntanya 
Endins 
Per part de la Coordinació s’informa que per iniciar la difusió de Muntanya Endins cal aprovar la 
realització de la pàgina web de Muntanya Endins. Aquesta pàgina lincarà amb els ajuntaments, 
informarà del producte turístic i de la MIDIT, així com dels establiments col·laboradors. 
Els membres del Ple proposen que els establiments col·laboradors paguin una quota de 50€ 
anuals en concepte de difusió/promoció. 
 
Atès que s’han presentant els següents pressupostos: 
 

- Eva Alonso Disseny, pressupost per un import de 2.230€, IVA no inclòs. 
- SIMBÒLIC  pressupost per un import de 1.500€, IVA no inclòs. 
- Costa Direct pressupost per un import de 7.400€, IVA no inclòs. 

 



 

  

Atès el que disposa l’article 10 ( categoria 7 de l’annex II ) i 122 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic.  
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels sis membres assistents que representen la 
majoria absoluta del nombre de nou que legalment el composen, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar adjudicar per contracte menor el pressupost a Eva Alonso Disseny 
per la realització de la pàgina web de Muntanya Endins per un import de 2.230€,  IVA 
no inclòs. 

 
Segon.- Aprovar la quota de promoció/difusió dels establiments col·laboradors en 50€, IVA 
inclòs, anuals.  
 
Tercer.- Notificar aquest acord als efectes adients a tots els subministradors, a la Intervenció 
de la MIDIT i a la coordinació de la MIDIT i les oficines de turisme. 
 

 
15.- Estudi i aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de subvenció a la Diputació de 
Tarragona per al finançament de la pàgina web de Muntanya Endins. 
Per part de la coordinació s’exposa que la Diputació de Tarragona ha publicat les bases per a la 
sol·licitud de subvenció de TIC en l’àmbit de turisme. Per aquesta convocatòria es proposa 
sol·licitar la subvenció per al finançament de la pàgina web de Muntanya Endins. 
 
Vista la publicació al BOPT núm. 21 de l’1 de febrer de 2011 on s’estableixen les bases 
específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de 
subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística, 
 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels sis membres assistents que representen la 
majoria absoluta del nombre de nou que legalment el composen, ACORDA: 
 
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Tarragona l’atorgament de subvencions per la realització 
de la pàgina web de Muntanya Endins. 
 
Segon.- Aprovar el projecte confeccionat per les tècniques de la MIDIT. 
Tercer.- Aprovar la part que en el seu cas no sigui subvencionada per la Diputació de 
Tarragona, es podria finançar a càrrec del seu pressupost donat l’existència de consignació 
pressupostària suficient per fer front a l’execució del projecte. 
 
Quart.- Notificar el present acord a Intervenció de la MIDIT. 



 

  

 
16.- Estudi i aprovació, si s’escau, del logotip del Pla Estratègic MIDIT 2020 
i pressupost. 
 
Per part de la Coordinació s’informa de la necessitat d’establir un logotip que identifiqui els 
projectes del Pla Estratègic i les accions d’implementació. Aquest logotip s’estrenarà el 25 de 
març amb la presentació de Muntanya Endins. 
 
Atès que s’han presentant els següents pressupostos: 

 
- Eva Alonso Disseny, pressupost per un import de 600€, IVA no inclòs, i 4 

propostes. 
- Costa Direct proposta de logotip sense pressupostar. 

 
Atès el que disposa l’article 10 ( categoria 27 de l’annex II ) i 122 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic.  
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels sis membres assistents que representen la 
majoria absoluta del nombre de nou que legalment el composen, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar a la proposta núm.4 d’Eva Alonso Disseny. 
 
Segon.- Aprovar adjudicar per contracte menor el pressupost a Eva Alonso Disseny per un 
import de 600€, IVA no inclòs. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als efectes adients a tots els subministradors, a la Intervenció 
de la MIDIT i a la coordinació de la MIDIT. 

 
 
17.- Estudi i aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’edició del Pla Estratègic 
MIDIT 2020 
 
Per part de la Coordinació s’informa de la necessitat d’editar el Pla Estratègic per fer-ne difusió.  
 
Atès que s’han presentant els següents pressupostos: 

- Eva Alonso Disseny, pressupost per un import de 1.170€, IVA no inclòs, pel 
disseny. 

- Costa Direct pressupost per un import de 4.780€, IVA no inclòs, pel 
disseny i impressió de 10.000 exemplars. 
 



 

  

 

El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels sis membres assistents que representen la 
majoria absoluta del nombre de nou que legalment el composen, ACORDA: 
 
Primer.- Demanar més pressupostos d’impressió abans de prendre un acord. 

 
Segon.- Notificar aquest acord als efectes adients a tots els subministradors, a la Intervenció 
de la MIDIT i a la coordinació de la MIDIT. 
 
18.- Estudi i aprovació, si s’escau, del pressupost de l’estudi de necessitats 
formatives de les empreses al territori de la MIDIT. 
 
Per part de la Coordinació s’informa que dins de projectes innovadors una de les actuacions és 
l’estudi de necessitats formatives.  
 
Atès que s’han presentant els següents pressupostos: 

 
- CERES pressupost per un import de 15.635,00€, IVA inclòs. 

 
Atès el que disposa l’article 10 ( categoria 10 de l’annex II ) i 122 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic.  
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels sis membres assistents que representen la 
majoria absoluta del nombre de nou que legalment el composen, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar adjudicar per contracte menor el pressupost a CERES per un import de 
15.635,00€, IVA inclòs.  
 
Segon.- Notificar aquest acord als efectes adients a tots els subministradors, a la Intervenció 
de la MIDIT i a la coordinació de la MIDIT. 
 
 
19.- Estudi i aprovació, si s’escau, del pressupost de definició i implantació d ela 
marca d’excel·lència. 
Per part de la Coordinació s’informa que dins de projectes innovadors una de les actuacions és 
la marca d’excel·lència.  
 
Atès que s’han presentant els següents pressupostos: 

 
- BLAU CONSULTORS pressupost per un import de 43.800,00€, IVA no inclòs. 



 

  

- SINERGIA TELECOM pressupost per un import de 45.400,00€, IVA no inclòs. 
- TEAM CON GROUP pressupost per un import de 45.200,00€, IVA no inclòs. 

 

Atès el que disposa l’article 10  ( categoria 27 de l’annex II ) , 153, 154 i 158 de la Llei 30/2007 
de contractes del sector públic  
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels sis membres assistents que representen la 
majoria absoluta del nombre de nou que legalment el composen, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar adjudicar el pressupost, pel procediment negociat sense publicitat, a BLAU 
CONSULTORS per un import de 43.800,00€, IVA no inclòs. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als efectes adients a tots els subministradors, a la Intervenció 
de la MIDIT i a la coordinació de la MIDIT. 
 
20.- Estudi i aprovació, si s’escau, del pressupost de selecció i formació de l’equip 
d’auditors de la marca d’excel·lència 
Per part de la Coordinació s’informa que dins de projectes innovadors una de les actuacions és 
la marca d’excel·lència.  
 
Atès que s’han presentant els següents pressupostos: 

 
- BLAU CONSULTORS pressupost per un import de 46.386,00€, IVA no inclòs. 
- SINERGIA TELECOM pressupost per un import de 48.180,00€, IVA no inclòs. 
- TEAM CON GROUP pressupost per un import de 48.800,00€, IVA no inclòs. 

 

Atès el que disposa l’article 10 ( categoria 27 de l’annex II ) , 153, 154 i 158 de la Llei 30/2007 
de contractes del sector públic  
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels sis membres assistents que representen la 
majoria absoluta del nombre de nou que legalment el composen, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar  adjudicar el pressupost, pel procediment negociat sense publicitat, a BLAU 
CONSULTORS per un import de 46.386,00€, IVA no inclòs. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als efectes adients a tots els subministradors, a la Intervenció 
de la MIDIT i a la coordinació de la MIDIT. 
 
21.- Estudi i aprovació, si s’escau, del pressupost de l’assistència tècnica per 
l’elaboració de l’estudi de la biomassa 



 

  

Per part de la coordinació s’exposa que l’estudi que ha d’elaborar el Consorci de la Serra de 
Llaberia dins de projectes innovadors com entitat sòcia necessita un estudi inicial. Aquest estudi 
es va proposar fer-lo amb el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, també com a projecte 
innovador, però des del SOC es va recomanar que cerquéssim una alternativa. Es presenta al 
Ple la proposta d’ECO9.  
 
Atès que s’han presentant els següents pressupostos: 

 
- ECO9 pressupost per un import de 14.739,64€, IVA inclòs. 

 
Atès el que disposa l’article 10 ( categoria 8 de l’annex II ) i 122 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic.  
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels sis membres assistents que representen la 
majoria absoluta del nombre de nou que legalment el composen, ACORDA: 
 

 
Primer.- Aprovar adjudicar per contracte menor el pressupost a ECO9 per un import de 
14.739,64€, IVA inclòs, pendent de ratificar pel SOC. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als efectes adients a tots els subministradors, a la Intervenció 
de la MIDIT i a la coordinació de la MIDIT, i Consorci de la Serra de Llaberia. 
 
22.- Informació referent a la subvenció d’entitats locals: Reunió taula 
agroalimentària i resultats de priorització de productes. 
 
Per part de la coordinació s’explica que la subvenció d’entitats locals ha aprovat els estudis del 
sector agroalimentari. Abans d’aprovar els pressupostos de les accions a desenvolupar es va 
mantenir una reunió amb la taula agroalimentària del Pla Estratègic per tal de fer les 
modificacions necessàries a les propostes. Els membres de la taula van acordar prioritzar  l’oli i 
la cirera com a productes a promocionar, però sense deixar de banda els derivats de fruita 
seca, vi i cabra blanca. 
 
El Ple resta assabentat. 
 
 
 
23.- Estudi i aprovació, si s’escau, del pressupost pel foment de canvi de producció. 
 
Per part de la coordinació s’exposa que l’estudi s’emmarca dins de la subvenció d’entitats locals. 



 

  

 
Atès que s’han presentant els següents pressupostos: 

 
- BLAU CONSULTORS pressupost per un import de 16.000€, IVA no inclòs. 

 
Atès el que disposa l’article 10 ( categoria 8 i 10 de l’annex II ) i 122 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic.  
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels sis membres assistents que representen la 
majoria absoluta del nombre de nou que legalment el composen, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar adjudicar per contracte menor el pressupost a  BLAU CONSULTORS per un 
import de 16.000€, IVA no inclòs. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als efectes adients a tots els subministradors, a la Intervenció 
de la MIDIT i a la coordinació de la MIDIT. 
 
24.- Estudi i aprovació, si s’escau, del pressupost del Pla de Màrqueting de 
productes locals 
 
Per part de la coordinació s’exposa que l’estudi s’emmarca dins de la subvenció d’entitats locals. 
 
Atès que s’han presentant els següents pressupostos: 

 
- BLAU CONSULTORS pressupost per un import de 28.500€, IVA no inclòs. 
- SINERGIA TELECOM pressupost per un import de 30.000€, IVA no inclòs. 
- TEAM CON GROUP pressupost per un import de 31.250€, IVA no inclòs. 

 
Atès el que disposa l’article 10  ( categoria 27 de l’annex II ) , 153, 154 i 158 de la Llei 30/2007 
de contractes del sector públic  
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels sis membres assistents que representen la 
majoria absoluta del nombre de nou que legalment el composen, ACORDA: 
 

 
Primer.- Aprovar  adjudicar el pressupost, pel procediment negociat sense publicitat, a BLAU 
CONSULTORS per un import de 28.500€, IVA no inclòs.  
 
Segon.- Notificar aquest acord als efectes adients a tots els subministradors, a la Intervenció 
de la MIDIT i a la coordinació de la MIDIT. 
 



 

  

25.- Estudi i aprovació, si s’escau, del pressupost de selecció d’empreses amb 
productes locals de qualitat i interrelació amb establiments. 
 
Per part de la coordinació s’exposa que l’estudi s’emmarca dins de la subvenció d’entitats locals. 
 
Atès que s’han presentant els següents pressupostos: 

 
- BLAU CONSULTORS pressupost per un import de 15.000€, IVA no inclòs. 

 
Atès el que disposa l’article 10 ( categoria 27 de l’annex II ) i 122 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic. 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels sis membres assistents que representen la 
majoria absoluta del nombre de nou que legalment el composen, ACORDA: 
 

Primer.- Aprovar adjudicar per contracte menor el pressupost a BLAU CONSULTORS per un 
import de 15.000€, IVA no inclòs. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als efectes adients a tots els subministradors, a la Intervenció 
de la MIDIT i a la coordinació de la MIDIT. 
 
26.- Altres assumptes 
 
No es fa ús d’aquest punt. 
 
27.- Precs i preguntes 
 
Per part de l’alcalde de Tivissa es pregunta a la presidència les gestions realitzades per llogar la 
nau. El President explica que l’anterior llogater va informar-lo de la possibilitat de tenir una 
empresa interessada del sector de l’alimentació però sense concretar res més. D’altra banda, 
també informa que s’han mantingut contactes amb la Generalitat de Catalunya per a la 
promoció de la nau. 
 
I, no havent-hi més assumptes que tractar, s’aixeca la sessió, de la qual, jo com a 
secretària, certifico.  


