
 

  

Identificació de la sessió: 

Caràcter de la sessió: Ordinària, 1a convocatòria 

Data: 8 de febre de 2013 

Núm.: 01/2013 

Horari: 10:00-11:00 

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  

Alex Marfull, regidor de l’ Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 

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. Àngel Benedicto, secretària 

ORDRE DEL DIA 

01.- Lectura i aprovació de l’ acta corresponent al Ple celebrat el dia 20 de desembre de 2012. 

Atès que prèviament s’ha distribuït per correu l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió del 20 de 

desembre de 2012 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 9 membres assistents 

que legalment composen el plenari de la MIDIT. 

 

02.- Donar compte de l’ informe preceptiu d’ Intervenció envers les mesures de lluita contra la morositat 

previstos a la Llei 15/2010, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre (4rt trimestre de 2012 ).   

Per part de la secretària s’informa que d’acord amb l’ article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 

modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 

morositat de les operacions comercials, en data 31/12/2012 l’import de les obligacions pendents de 

pagament que incompleixen els terminis de l’article 216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 

Novembre, que aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, és de 16.815 euros, els quals 

corresponen a la quantitat de 1 factura (quart trimestre de 2012). 



 

  

Així mateix s’adjunta (ANNEX I) justificació que s’ha presentat el model a la Direcció General de Política, 

Assegurances i Tresor i al Ministerio de Economía y Hacienda. 

El Ple de la MIDIT resta assabentat. 

 
03.- Donar compte dels pagaments efectuats entre el 1 de desembre de 2012 al 31 de gener de 2013 

Per part de la coordinació es comuniquen els pagaments efectuats entre el 1 de desembre de 2012 al 31 de 

gener de 2013. La relació de pagaments s’adjunta com ANNEX II d’aquesta acta.  

El Ple de la MIDIT resta assabentat. 

 

04.- Estudi i aprovació de la sol·licitud del llogater de la nau de la MIDIT per al canvi de potència del 

contracte elèctric. 

Per part de la coordinació, i tal i com es va acordar al plenari de 20 de desembre de 2012, s’ha buscat més 

informació ficant-se en contacte amb la companyia elèctrica. Aquesta ha informat que ha de venir un tècnic 

a fer la revisió de la nau i fer un pressupost del que costaria fer la reducció de la potencia i que si algun dia 

es volgués incrementar s’hauria de fer el mateix procediment, amb el cost que s’estipuli i sense garantia de 

que hi hagi capacitat, en el futur, d’incrementar la potencia. 

 

El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels 9 membres assistents que legalment composen el plenari,  

ACORDA: 

  

Primer.- Que per part de la coordinació es demani el pressupost a la companyia elèctrica, per poder saber 

si compensa fer el canvi de potencia.  

Segon.- Notificar aquest acord a la coordinació de la MIDIT. 

 

05.- Estudi i aprovació, de l’adjudicació del contracte menor del servei per l’assistència tècnica per la 

realització dels seminaris sobre lliçons apreses en diversificació econòmica a CMA Consultores SL, 

emmarcada 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 s’informa que dins de Projectes Innovadors i Experimentals 2012-2013 una de les 
actuacions és l’assistència tècnica per la realització dels seminaris sobre lliçons apreses en diversificació 
econòmica.  
 
Atès que s’han presentant els següents pressupostos: 
 
- CMA Consultores S.L.,  pressupost per un import de 12.800€, sense IVA. (ANNEX III) 
 



 

  

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 138 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic.  
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels 9 membres assistents que legalment composen el plenari, 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar adjudicar per contracte menor el pressupost a CMA Consultores S.L. per un import de 
12.800€, sense IVA. Per dur a terme l’assistència tècnica per la realització dels seminaris sobre lliçons 
apreses en diversificació econòmica 
 
Segon.- Notificar aquest acord als efectes adients al adjudicatari, al SOC,  a la Intervenció de la MIDIT i a la 
coordinació de la MIDIT. 
 

06.- Estudi i aprovació, de l’adjudicació del contracte menor del servei  per la col·laboració en la realització 
d’accions concretes a IDETSA, emmarcades 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 s’informa que dins de Projectes Innovadors i Experimentals 2012-2013 per dur a 
terme les actuacions del projecte esmentat, es necessari la col·laboració d’una entitat especialitzada en les 
actuacions a desenvolupar. 
 
Atès que s’han presentant els següents pressupostos: 
 
- Iniciatives de Desenvolupament Empresarial Les Tàpies S.A.,  pressupost per un import de 17.866€, sense 
IVA. (ANNEX IV) 
 
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 138 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic.  
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels 9 membres assistents que legalment composen el plenari, 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar adjudicar per contracte menor el pressupost a Iniciatives de Desenvolupament 
Empresarial Les Tàpies S.A. per un import de 17.866€, sense IVA. Per dur a terme la col·laboració 
especialitzada en les actuacions a desenvolupar. 
Segon.- Notificar aquest acord als efectes adients al adjudicatari, el SOC, a la Intervenció de la MIDIT i a la 
coordinació de la MIDIT. 
 



 

  

07.- Estudi i aprovació inicial, 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 una valoració prèvia es considera  que el cost estarà entre 18.000,00€ i 60.000,00€, IVA no inclòs. Segons 

el que disposa de l’article 170 al 175 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, s’ha redactat el plec de clàusules 

economicoadministratives particulars  que ha de regir el contracte, pel procediment negociat sense publicitat. 

(ANNEX V) 

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. 

El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels 9 membres assistents que legalment composen el plenari, 

ACORDA: 

 
Primer.- Aprovar inicialment el 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.  
Segon.- Exposar a informació publica durant el termini de 20 dies hàbils al butlletí oficial de la Província de 
Tarragona així com als taulers dels municipis mancomunats. Si exhaurit el termini no s’ha presentat cap 
al·legació restarà aprovat definitivament sense necessitat d’ulterior acord, procedint-se a convidar com a 
mínim a tres empreses a efectes de proposicions econòmiques, i procedint-se a la inserció de l’esmentat 
plec al perfil del contractant de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i a la pagina web de 
l’Ajuntament www.vandellos-hospitalet.cat 
Tercer.- Notificar aquest acord als efectes adients al SOC, a la Intervenció de la MIDIT i a la coordinació de la 

MIDIT. 

 

http://www.vandellos-hospitalet.cat/


 

  

08.- Estudi i aprovació inicial, 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 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. 

Atès una valoració prèvia es considera  que el cost estarà entre 18.000,00€ i 60.000,00€, IVA no inclòs. Segons 

el que disposa de l’article 170 al 175 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, s’ha redactat el plec de clàusules 

economicoadministratives particulars que ha de regir el contracte, pel procediment negociat sense publicitat. 

(ANNEX VI) 

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. 

El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels 9 membres assistents que legalment composen el plenari, 

ACORDA: 

 
Primer.- Aprovar inicialment el 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.  
Segon.- Exposar a informació publica durant el termini de 20 dies hàbils al butlletí oficial de la Província de 
Tarragona així com als taulers dels municipis mancomunats. Si exhaurit el termini no s’ha presentat cap 
al·legació restarà aprovat definitivament sense necessitat d’ulterior acord, procedint-se a convidar com a 
mínim a tres empreses a efectes de proposicions econòmiques, i procedint-se a la inserció de l’esmentat 
plec al perfil del contractant de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i a la pagina web de 
l’Ajuntament www.vandellos-hospitalet.cat 
Tercer.- Notificar aquest acord als efectes adients al SOC, a la Intervenció de la MIDIT i a la coordinació de la 

MIDIT. 

 

09.- Estudi i aprovació de la signatura del conveni entre la MIDIT i el CMCTUR emmarcat en el 

desenvolupament del projecte amb núm. d’expedient PIE-99-2012,  subvencionat per la convocatòria de 

http://www.vandellos-hospitalet.cat/


 

  

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 s’informa que dins de Projectes Innovadors i Experimentals 2012-2013 una de les 

actuacions es la dinamització del Sector turístic dins del territori de la MIDIT, emmarcat en el 

desenvolupament del projecte amb núm. d’expedient PIE-99-2012. 

Per part de la coordinació es proposa fer un conveni regulador amb el Consorci per la Millora de la 

Competitivitat del Turisme i Oci a les Comarques de Tarragona (CMCTUR). (ANNEX VII) 

Atès el que disposa l’article 4, c) 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.  

El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels 9 membres assistents que legalment composen el plenari, 

ACORDA: 

 
Primer.- Aprovar el conveni regulador amb el Consorci per la Millora de la Competitivitat del Turisme i Oci a 
les Comarques de Tarragona (CMCTUR) 
Segon.- Facultar al sr. President de la mancomunitat, en Alfons Garcia Rodríguez per la signatura de la 
documentació que calgui per la materialització d’aquest acord.  
Tercer.- Notificar aquest acord als efectes adients al SOC, a el CMCTUR, a la Intervenció de la MIDIT i a la 

coordinació de la MIDIT. 

 

10.- Altres assumptes. 

a) Per part de la secretària es dona compte de que, per mitjà d’un Decret de Presidència (ANNEX VIII), i 

per tal d’atendre despeses per les quals la consignació en el pressupost ordinari era insuficient i desprès 

d’examinar els crèdits i obtindre un informe favorable per part de la Intervenció de la MIDIT (ANNEX 

VIII), s’ha realitzat una modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit. 

El Ple de la MIDIT resta assabentat. 

b) Per part de la coordinació s’informa que ja s’ha començat a treballar en la segona Fira de productes 

locals de la MIDIT, Fruits de la Terra. Així com la col·laboració activa amb la Regidoria de Comerç. 

c) Per part de la coordinació s’informa que el Servei d’Ocupació de Catalunya ens ha demanat la 

informació de la MIDIT per formar part de la plataforma de la Xarxa d’AODL i Desenvolupament Local. 

El Ple de la MIDIT resta assabentat 

 

11.- Precs i preguntes. 

Per part de l’alcalde de Pratdip es demana informació dels usuaris del servei de podologia a Pratdip, que 

fins ara portava la MIDIT a través del SAD, per tal de d’assumir-lo a partir del 15 d’abril, com a data límit. La 

coordinació li farà arribar. 

 

I, no havent-hi més assumptes que tractar, s’aixeca la sessió, de la qual, jo com a secretària, certifico.  


