
 

  

Identificació de la sessió: 
Caràcter de la sessió: Ordinària, 1a convocatòria 
Data: 14 de juny de 2013 
Núm.: 04/2013 
Horari: 9:00-9:55 
Lloc: Casa de la Vila de l’Hospitalet de l’Infant 
 
Assisteixen, 
Alfons Garcia, President de la MIDIT  
Jordi Jardí, alcalde de l’Ajuntament de Tivissa 
Josep Montané, alcalde de l’ Ajuntament de Pratdip  
Miguel Angel Garcés, regidor de l’ Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 
Santiago Borràs, regidor de l’Ajuntament de Tivissa  
Antonio Santapau, regidor de l’Ajuntament de Tivissa 
Josep M. Rovira, regidor de l’ Ajuntament de Pratdip  
Francesc Bellsolà, regidor de l’Ajuntament de Pratdip 
Izaskun Cendegui, coordinadora 
Laura Casas, tècnica 
M.Teresa Salazar, Interventora 
M. Àngel Benedicto, secretària 
 
 
ORDRE DEL DIA 
01.- Lectura i aprovació de l’ acta corresponent al Ple celebrat el dia 17 de maig de 2013. 
Atès que prèviament s’ha distribuït per correu l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió del 17 de maig de 
2013 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 vuit  membres assistents que 
representen la majoria absoluta, del nombre de nou que legalment el composen el plenari de la MIDIT. 
 
02.- Estudi i adjudicació definitiva, si s’escau, del plec de clàusules economicoadministratives que ha de regir el 
contracte , pel procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària del serveis i assistència tècnica per la 
creació d’un centre integral de formació professional en l’àmbit de l’eficiència energètica i les energies 
renovables al territori de la MIDIT, emmarcat en el desenvolupament del projecte amb núm. d’expedient PIE-99-
2012, subvencionat per la convocatòria de Projectes Innovadors i Experimentals 2012-2013 del Servei 
d’Ocupació de Catalunya i el Departament d’Empresa i Ocupació, cofinançat pel Fons Social Europeu. 
Per part de la coordinació i la secretaria s’informa que dins de Projectes Innovadors i Experimentals 2012-2013 una 
de les actuacions es la tramitació ordinària del serveis i assistència tècnica per la creació d’un centre integral de 
formació professional en l’àmbit de l’eficiència energètica i les energies renovables al territori de la MIDIT, 
emmarcat en el desenvolupament del projecte amb núm. d’expedient PIE-99-2012. Atès que el plec ha estat 
exposat al perfil del contractant i que s’ha convidat a la participació de tres empreses a presentar oferta.  



 

  

Atès que la Mesa de Contractació es va celebrar el dia 28 de maig de 2013 i que només es va rebre l’oferta de 
l’empresa  ICPP SL per un import de 20.300,00€ IVA no inclòs i que complia els requisits exposats als plecs de 
clàusules economicoadministratives. 
Atès el que disposa l’article 10 (ANNEX II- Categoria 11; Servei de consultors de direcció i serveis connexes; CPC: 
865/866; CPV: de 73200000-4 a 73220000-0 de 79400000-8 a 79421200-3 i 79342000-3, 79342100-4 79342300-6, 
79342320-2 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7 98362000-8) i article 174 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i el que disposa l’article 
277 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
Vist l’informe emès de la coordinadora de la MIDIT vers les ofertes presentades del plec de clàusules 
economicoadministratives que ha de regir el contracte , pel procediment negociat sense publicitat, tramitació 
ordinària del serveis i assistència tècnica per la creació d’un centre integral de formació professional en l’àmbit de 
l’eficiència energètica i les energies renovables al territori de la MIDIT. 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels 8 membres assistents que legalment composen el plenari, 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’adjudicació definitiva del plec de clàusules economicoadministratives que ha de regir el 
contracte , pel procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària del serveis i assistència tècnica per la 
creació d’un centre integral de formació professional en l’àmbit de l’eficiència energètica i les energies renovables 
al territori de la MIDIT, emmarcat en el desenvolupament del projecte amb núm. d’expedient PIE-99-2012, 
subvencionat per la convocatòria de Projectes Innovadors i Experimentals 2012-2013 del Servei d’Ocupació de 
Catalunya i el Departament d’Empresa i Ocupació, cofinançat pel Fons Social Europeu a ICPP SL per un import de 
20.300,00€ IVA no inclòs. 
Segon.- Publicar aquesta adjudicació als efectes de coneixement  al butlletí oficial de la Província de Tarragona així 
com als taulers dels municipis mancomunats i al perfil del contractant de la MIDIT.  
Tercer.-  Requerir a l’adjudicatari que formalitzi el contracte Administratiu en un termini no superior a quinze dies 
hàbils a comptar des del següent al que hagi rebut aquesta notificació. 
Quart.- Notificar aquest acord als efectes adients al SOC, a la Intervenció de la MIDIT, a la coordinació de la MIDIT i 
l’empresa adjudicatària. 
 
03.- Estudi i adjudicació definitiva, si s’escau, del plec de clàusules economicoadministratives que ha de regir el 
contracte , pel procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària del serveis i assistència tècnica per la 
transformació del producte local i derivats del territori de la MIDIT,  emmarcat en el desenvolupament del 
projecte amb núm. d’expedient PIE-99-2012, subvencionat per la convocatòria de Projectes Innovadors i 
Experimentals 2012-2013 del Servei d’Ocupació de Catalunya i el Departament d’Empresa i Ocupació, cofinançat 
pel Fons Social Europeu. 
Per part de la coordinació i la secretaria s’informa que dins de Projectes Innovadors i Experimentals 2012-2013 una 
de les actuacions es la tramitació ordinària del serveis i assistència tècnica dels serveis i assistència tècnica per la 
transformació del producte local i derivats al territori de la MIDIT, emmarcat en el desenvolupament del projecte 
amb núm. d’expedient PIE-99-2012. Atès que el plec ha estat exposat al perfil del contractant i que s’ha convidat a 
la participació de tres empreses a presentar oferta.  



 

  

Atès que la Mesa de Contractació es va celebrar el dia 28 de maig de 2013 i que només es va rebre l’oferta de 
l’empresa  Fundació Alícia-Alimentació i Ciència per un import de 30.000,00€ IVA no inclòs i que complia els 
requisits exposats als plecs de clàusules economicoadministratives. 
Atès el que disposa l’article 10 (ANNEX II- Categoria 11; Servei de consultors de direcció i serveis connexes; CPC: 
865/866; CPV: de 73200000-4 a 73220000-0 de 79400000-8 a 79421200-3 i 79342000-3, 79342100-4 79342300-6, 
79342320-2 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7 98362000-8) i article 174 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i el que disposa l’article 
277 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
Vist l’informe emès de la coordinadora de la MIDIT vers les ofertes presentades del plec de clàusules 
economicoadministratives que ha de regir el contracte , pel procediment negociat sense publicitat, tramitació 
ordinària del serveis i assistència tècnica per la transformació del producte local i derivats del territori de la MIDIT . 
 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels 8 membres assistents que legalment composen el plenari, 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’adjudicació definitiva del plec de clàusules economicoadministratives que ha de regir el 
contracte , pel procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària del serveis i assistència tècnica per la 
transformació del producte local i derivats del territori de la MIDIT, emmarcat en el desenvolupament del projecte 
amb núm. d’expedient PIE-99-2012, subvencionat per la convocatòria de Projectes Innovadors i Experimentals 
2012-2013 del Servei d’Ocupació de Catalunya i el Departament d’Empresa i Ocupació, cofinançat pel Fons Social 
Europeu a Fundació Alícia-Alimentació i Ciència per un import de 30.000,00€ IVA no inclòs. 
Segon.-Publicar aquesta adjudicació als efectes de coneixement  al butlletí oficial de la Província de Tarragona així 
com als taulers dels municipis mancomunats i al perfil del contractant de la MIDIT.  
Tercer.-  Requerir a l’adjudicatari que formalitzi el contracte Administratiu en un termini no superior a quinze dies 
hàbils a comptar des del següent al que hagi rebut aquesta notificació. 
 
Quart.- Notificar aquest acord als efectes adients al SOC, a la Intervenció de la MIDIT, a la coordinació de la MIDIT i 
l’empresa adjudicatària. 
 
 
04.- Donar compte de les Resolucions de Presidència des de l’últim ple celebrat el dia 17 de maig de 2013 
Per part de la Coordinació es dóna compte de les Resolucions de Presidència 272013 i 3/2013 en relació als 
pagaments de despeses i factures del mes de maig i s’adjunta com Annex I d’aquesta acta. 
 
El Ple  de la MIDIT resta assabentat. 
 
05.- Donar compte dels pagaments efectuats entre l’1 i el 31 de maig de 2013. 
Per part de la coordinació es comuniquen els pagaments efectuats entre el 1 de maig de 2013 al 31 de maig de 
2013. La relació de pagaments s’adjunta com Annex  II d’aquesta acta.  
El Ple de la MIDIT resta assabentat. 
 



 

  

06.- Estudi i aprovació, si s’escau, de la quantia de les indemnitzacions per raó de servei del personal de la 
MIDIT. 
Per part de la Interventora s’explica que s’ha prendre per acord de Ple de la MIDIT en relació a la quantia de les 
indemnitzacions per raó de servei del personal de la MIDIT.  
Atès el Reial Decret 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del Servicio, es proposa la 
quantitat de 0,19 cèntims exempts de tributació i 0,11 cèntims subjectes a tributació. 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels 8 membres assistents que legalment composen el plenari, 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la quantia de les indemnitzacions per raó de servei del personal de la MIDIT. 
Segon.- Notificar aquest acord als efectes adients a la Intervenció de la MIDIT i la Coordinació de la MIDIT. 
 
07.- Estudi i aprovació inicial, si s’escau, de l’expedient de suplement de crèdit 1/2013. 

 
Vista la Memòria de data  10 de juny de 2013 per la qual es proposa l’aprovació de modificació de crèdits 1/2013, en la 
modalitat de suplement de crèdit  al Pressupost de despeses per al vigent exercici, i finançada amb baixes de crèdits d’altres 
aplicacions.  
 
Vist l’informe emès per la intervenció de la MIDIT del següent contingut 
 
En compliment del què preveuen els articles 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de 
la Llei reguladora d’Hisendes Locals el; 34 a 38 del Reial Decret 500/1990, i 4.1.g) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de 
setembre, pel qual es regula el Règim Jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb Habilitació de Caràcter Estatal, 
s’emet el següent  
 
 
PRIMER.  Legislació aplicable: 
 
— Articles 169, 170, 172 i 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei 
reguladora d’Hisendes Locals.(TRLRHL) 
 
— Articles 34 a 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I, del Títol VI, de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre Reguladora de les hisendes Locals en matèria de pressupostos. 
 
— Articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat 
Financera. (LOEPSF) 
 
— Article 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament  de Desenvolupament 
de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’ Estabilitat Pressupostaria, en la seva aplicació a les Entitats Locals, vigent en el què 
no sigui contradictori amb la LOEPSF, d’acord amb la seva Disposició Derogatòria Única. 
 
— Article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.(LRBRL) 
 
— Base 9 de les d’Execució del Pressupost de la Mancomunitat per a l’exercici 2013. 
 



 

  

 
 
SEGON. L’expedient que es proposa per a la seva aprovació pel Ple versa sobre modificació del Pressupost vigent mitjançant 
suplement de crèdit, per un import total de 2.200,00 euros. 
 
Segons els articles 177.1 TRLRHL i 35 del Reial Decret 500/1990, les despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici 
següent, segons consta en la Memòria subscrita per Presidència, i per a les que el crèdit previst al Pressupost vigent és 
insuficient, son les següents: 
 
TERCER. Aquestes despeses es financen, de conformitat amb l’article 177 TRLRHL i article 36 del RD 500/1990, amb baixes de 
crèdits d’altres aplicacions de despeses no compromeses que son reduïbles sense pertorbació del servei.  
 

 
 
 
QUART.- En quant a la impossibilitat de demorar a exercicis futurs les despeses que motiven aquest suplement de crèdit, 
haurà d’apreciar-la i pronunciar-se el Ple de la Mancomunitat.  
 

El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels 8 membres assistents que representen la majoria absoluta del nombre 
de nou que legalment el composen,  ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit número 1 del pressupost de la Mancomunitat per a 
l’exercici 2013, sota la modalitat de suplement de crèdit mitjançant transferències de crèdit , i presenta el resum 
següent: 

 

 
Segon.- Sotmetre a informació pública aquesta aprovació inicial pel termini de 15 dies hàbils comptats a partir de 
l’endemà de la publicació edictal, tant al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona com als Taulers dels 
ajuntaments de la Mancomunitat als efectes de presentació de reclamacions i/o al·legacions. 

Aplicació Denominació Crèdit 
actual (€) 

Alta (€) Baixa (€) Crèdit 
final (€) 

01 920 
22712 

Turisme 50.185,00  2.200,00 47.985,00 

01 422 
22200 

Comunicacions 6,00 2.000,00  2.006,00 

01 422 
22603  

Publicacions i 
Subscripcions 

300,00 200,00  500,00 

Aplicació Denominació Crèdit 
actual (€) 

Alta (€) Baixa (€) Crèdit 
final (€) 

01 920 
22712 

Turisme 50.185,00  2.200,00 47.985,00 

01 422 
22200 

Comunicacions 6,00 2.000,00  2.006,00 

01 422 
22603  

Publicacions i 
Subscripcions 

300,00 200,00  500,00 



 

  

Exhaurit el termini esmentat, sense haver-se interposat cap tipus de reclamació, s’entendrà aprovat definitivament  
l’expedient número 1 /2013 referent al suplement de crèdit del pressupost de despeses mitjançant suplement de 
crèdits del pressupost vigent,  sense necessitat d’ulterior acord, procedint -se a la remissió d’una còpia a 
l’Administració Estatal i a la Delegació Territorial de Governació a Tarragona, d’acord amb el que disposa l’article 166 
del Reial Decret –Legislatiu 2/2004, de 5 de març. Així mateix es procedirà a la publicació de l’aprovació definitiva. 
Tercer.- Contra la publicació de l’aprovació definitiva en el BOPT es podrà  interposar recurs contenciós 
administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a Barcelona en el termini de dos mesos 
naturals comptats des de l’endemà de la dita publicació. 
Quart.- Notificar aquest acord als efectes adients a la intervenció de la MIDIT. 
 
08.- Estudi i aprovació, si s’escau, de l’obertura d’un compte a Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA a nom 
de la MIDIT. 
Per part de la Coordinació s’explica al Ple de la MIDIT que s’ha contactat amb la Sociedad Estatal de Correos y 
Telégrafos SA per poder tenir un compte propi de la Mancomunitat, però que no serà possible ja que els mínims que 
es demanen en enviament de correu (12.000 cartes ordinàries i 3.000 certificades) no representen el volum de la 
MIDIT que es troba molt per sota.  
Per part de la Interventora s’explica que de cara al proper exercici es preveu fer un avançament de caixa que permeti 
assumir el cost dels enviaments. 
El Ple resta assabentat. 
 
09.- Altres assumptes 
Per part d ela Coordinació s’explica al Ple els resultat obtinguts amb l’actuació dels bloggers al territori de la MIDIT. 
També s’exposa l’estat del programa de les III Jornades Tècniques que es celebraran el 4 d’octubre, així com de la II 
edició de la Fira de Producte Local de la MIDIT. 
També s’explica de les actuacions relacionades amb el Fòrum d’opinió turístic, el Fons d’Inversió Territorial i la 
col·laboració amb el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre mitjançant el programa 7 comarques. 
Per part de l’Alcalde de Tivissa s’exposa que l’Ajuntament de Tivissa ha creat una línia de subvencions destinades al 
foment de la contractació d’habitants del municipi de Tivissa però que estan obertes a aquelles empreses del propi 
municipi, la MIDIT i els municipis relacionats amb el Polígon Industrial del Molló.  
L’Alcalde de Tivissa també exposa que aquest mes realitzaran una aportació de 10.000,00€ 
Per part de l’Alcalde de Pratdip s’exposa que l’Ajuntament ha fet una aportació de 5.000,00€ i al mes de juliol en farà 
una altra de 10.000,00€. 

 
10.- Precs i preguntes. 
No es fa ús d’aquest punt. 
 
I, no havent-hi més assumptes que tractar, s’aixeca la sessió, de la qual, jo com a secretària, certifico.  
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