
 

  

Identificació de la sessió: 

Caràcter de la sessió: Ordinària, 1a convocatòria 

Data: 10 d’abril de 2014 

Núm.: 03/2014 

Horari: 9:00-11:00 

Lloc: Casa de la Vila de l’Hospitalet de l’Infant 

 

Assisteixen, 

Alfons Garcia, President de la MIDIT 

Josep Montané, alcalde de l’ Ajuntament de Pratdip  

Miguel Angel Garcés, regidor de l’ Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 

Francesc Bellsolà, regidor de l’Ajuntament de Pratdip 

Izaskun Cendegui, coordinadora 

Laura Casas, tècnica 

M. Teresa Salazar, Interventora 

M. Àngel Benedicto, secretària 

 

Excusen la seva absència,  

Jordi Jardí, alcalde de l’Ajuntament de Tivissa  

M. Elidia López, regidora de l’ Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant  

Josep M. Rovira, regidor de l’ Ajuntament de Pratdip  

Santiago Borràs, regidor de l’Ajuntament de Tivissa  

Antonio Santapau, regidor de l’Ajuntament de Tivissa 

 

ORDRE DEL DIA 

01.- Lectura i aprovació de l’ acta corresponent al Ple celebrat el dia 28 de febrer de 2014 

Atès que prèviament s’ha distribuït per correu l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió del 28 de febrer de 2014 

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 quatre membres assistents del 
nombre de nou que legalment el composen 

 

02.- Donar compte de les Resolucions de Presidència des de l’últim ple celebrat el dia 28 de febrer de 2014 a 10 

d’abril de 2014 inclòs. 

Per part de la Coordinació es dóna compte de les Resolucions de Presidència 4/2014, 5/2014, 6/2014 i 7/2014 en 

relació als pagaments de despeses i factures del mes de març de 2014, així com la resolució corresponent a la 

sol·licitud de reemborsament de la quantitat pagada per la Mancomunitat per la sanció de trànsit del vehicle cedit a 

l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, i també la resolució corresponent al Pla Pressupostari 2015-2017 

de la Mancomunitat. 

S’adjunten com Annex I a l’acta. 

El Ple  de la MIDIT resta assabentat. 



 

  

 

03.- Donar compte dels pagaments efectuats entre l’1 i el 31 de març de 2014 

Per part de la coordinació es comuniquen els pagaments efectuats entre el 1 i el 31 de març de 2014. La relació de 

pagaments s’adjunta com Annex II d’aquesta acta.  

El Ple de la MIDIT resta assabentat. 

 

04.- Donar compte del Pla Pressupostari de la Mancomunitat del 2015-2017 
Per part de l’àrea d’Intervenció es dóna compte del Pla Pressupostari de la Mancomunitat per al període 2015-
2017. (ANNEX III) 
 

“INFORME INTERVENCIÓ 

Assumpte: Pla Pressupostari a Mig Termini (2015-2017) 

María Teresa Salazar González, Interventora de la Mancomunitat d’Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori dels 
Municipis de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Pratdip, vist l’aplicatiu obert a l’Oficina Virtual de les Entitats Locals per a la 
càrrega del Pla Pressupostari per al període 2015-2017, INFORMA: 

PRIMER.- L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en redacció 
donada per l’article primer de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, 
estableix el següent: 

“1. Se elaborará un plan presupuestario a medio plazo que se incluirá en el Programa de Estabilidad, en el que se enmarcará la 
elaboración de los presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una programación presupuestaria coherente con los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de conformidad con la regla de gasto. 

2. El plan presupuestario a medio plazo abarcará un periodo mínimo de tres años y contendrá, entre otros parámetros: 

 a) Los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y regla de gasto de las respectivas Administraciones Públicas. 

 b) Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos teniendo en cuenta tanto su evolución tendencial, es decir, 
basada en políticas no sujetas a modificaciones, como el impacto de las medidas previstas para el periodo considerado. 

 c) Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de ingresos y gastos. 

 d) Una evaluación de cómo las medidas previstas pueden afectar a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. 

3. Las proyecciones adoptadas en el plan presupuestario a medio plazo se basarán en previsiones macroeconómicas y presupuestarias 
elaboradas conforme a las metodologías y procedimientos establecidos en el proceso presupuestario anual. 

4. Toda modificación del plan presupuestario a medio plazo o desviación respecto al mismo deberá ser explicada.” 

D’altra banda, l’ Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’ octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes a l’article 29 de la Llei Orgànica estableix al seu article 6 l’obligació de remetre informació sobre els marcs 
pressupostaris a mig termini, en els quals s’emmarcarà l’elaboració dels pressupostos de les Entitats Locals. La remissió de dita 



 

  

informació, conforme a l’article 5 de l’Ordre, s’ha d’efectuar per mitjans electrònics i mitjançant signatura electrònica a través del 
sistema que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques habilita a l’efecte. 

SEGON.- D’acord amb la normativa anterior, s’ha  elaborat el Pla Pressupostari a Mig Termini per al període 2015-2017, atenent a les 
limitacions de la regla de despesa fixades per aquest temps pel Consell de Ministres en sessió de 28 de juny de 2013. 

REGLA DE DESPESA 

2013 2014 2015 2016 

1,7 1,5 1,7 1,9 

 

 Com que per a l’any 2017 encara no s’ha publicat la limitació de la regla de despesa, s’ha pres el mateix percentatge que per  
al 2016, l’ 1,9%. 

 Partim de les dades de liquidacions d’exercicis anteriors, i dels crèdits definitius del Pressupost de l’exercici 2014. Realitzar 
una previsió de cóm serà la Liquidació de l’exercici 2014 al mes de març es fa inviable per prematur, més atenent la influència que en 
la MIDIT tenen les subvencions provinents d’altres Administracions. Per això s’ha decidit prendre com a dades més fiables els  crèdits 
definitius en aquest moment. 

Tot amb això, cal tenir en compte que és molt possible que aquestes dades varien al llarg dels exercicis pressupostaris a que es 
refereixen, atès que en aquest període l’evolució tendencial haurà d’ajustar-se segons les aportacions rebudes d’altres AAPP, els 
resultats de les corresponents liquidacions pressupostàries, canvis normatius propis de l’Entitat Local o d’altres Administracions o 
qualsevol altra circumstància amb incidència econòmica. També ens trobarem amb processos electorals que poden suposar 
l’aprovació de mesures amb contingut econòmic. En aquest punt, cal recordar que l’article 29.4 de la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF) 
preveu que qualsevol modificació del Pla haurà de ser explicada.  

TERCER.- Es presenta el Pla Pressupostari a Mig Termini per al període 2015-2017 per a la Mancomunitat d’Iniciatives pel 
Desenvolupament Integral del Territori dels Municipis de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Pratdip, en els següents termes: 

INGRESSOS 

 

 
2014 2015 2016 2017 

INGRESSOS CORRENTS 327.113,00 269.540,00 213.030,00 193.980,00 

CAP 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

IBI 0,00 0,00 0,00  

IAE 0,00 0,00 0,00  

IVTM 0,00 0,00 0,00  

 
    

CAP 2 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

  

CAP 3 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 

CAP 4 311.223,00 253.650,00 197.140,00 178.090,00 

CAP 5 13.790,00 13.790,00 13.790,00 13.790,00 

 
    

INGRESSOS CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAP 6     

CAP 7 0,00 0,00 0,00  

INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAP 8     

CAP 9     

TOTALS 327.113,00 269.540,00 213.030,00 193.980,00 
 

DESPESES 

 
2014 2015 2016 2017 

DESPESES CORRENTS 206.085,00 149.540,00 149.180,00 148.880,00 

Cap 1 Despeses 
personal 80.680,00 80.680,00 80.680,00 80.680,00 

Cap 2 Bens i serveis 99.818,00 65.250,00 65.500,00 65.500,00 

Cap 3 Despeses 
financeres 4.500,00 3.610,00 3.000,00 2.700,00 

Cap 4 Transferències 
corrents 21.087,00 0,00 0,00 0,00 

 
    

DESPESES DE CAPITAL 1.028,00 0,00 0,00 0 

Cap 6 Inversions reals 1.028,00 0,00 0,00 0,00 

Cap 7 Transferències 
capital 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
    

DESPESES 
FINANCERES 120.000,00 120.000,00 63.850,00 45.100,00 

Cap 8 actius financers     

Cap 9 Passius 
financers 120.000,00 120.000,00 63.850,00 45.100,00 

 
    



 

  

TOTALS 327.113,00 269.540,00 213.030,00 193.980,00 
 

Aquestes previsions compleixen els objectius d’estabilitat pressupostària: 

      

  
2014 2015 2016 2017 

INGRESSOS 1-7 
 

327.113,00 269.540,00 213.030,00 193.980,00 

DESPESES 1-7   207.113,00 149.540,00 149.180,00 148.880,00 

     
  

CAPACITAT/NECESSITAT 
 

120.000,00 120.000,00 63.850,00 45.100,00 
 

En quant a la regla de despesa, hi ha compliment en tots els anys referenciats: 

        
      

CONCEPTE 
ESTIMACIÓ 
LIQUIDACIÓ 
2013 (ORN)   

PRESSUPOST 
2014 (CI) 

PRESSUPOST 
2015 (CI) 

PRESSUPOST 
2016 (CI) 

PRESSUPOST 
2017 (CI) 

          
 

        

Empleos no financers (Suma Caps 
1-7)  249.019,00   207.113,00 149.540,00 149.180,00 148.880,00 

Interessos deute -2.584,00   -4.500,00 -1.650,00 -1.000,00 -691,00 

Empleos no financers, excepte 
interessos de deute 246.435,00   202.613,00 147.890,00 148.180,00 148.189,00 

                    

AJUSTOS SEC              

Enajenació terrenys i altres  
inversions reals 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Despeses pendents d'aplicar al 
Pressupost 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Inexecució       0,00   -8.305,10 0,00 0,00 0,00 



 

  

Total  0,00   -8.305,10 0,00 0,00 0,00 

Empleos no financers termes SEC, 
excepte interessos deute 246.435,00   194.307,90 147.890,00 148.180,00 148.189,00 

                    

Operacions internes 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesa finançada amb fons 
finalistes de la UE u altres AAPP -176.021,67   -127.396,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 

Total despesa computable exercici 70.413,33   66.911,90 67.890,00 68.180,00 68.189,00 

              

Despesa computable máxim (anys 2014, 2015 i 2016) 71.469,53 68.049,40 69.179,91 69.475,42 

Interessos endeutament previstos (anys 2014, 2015 i 2016)         

Despesa finançada amb subvencions finalistes (anys 2014, 
2015 i 2016)         

Amortització de pasius financers (anys 2014, 2015 i 2016)         

Límit de despesa No Financiera (anys 2014, 2015 i 2016)         

                    

Diferència 4.557,63 159,40 999,91 1.286,42 

 

 Per últim, estem dins els marges de compliment del nivell de deute: 

 

Prèstec 1 2014 2015 2016 2017 

CURT TERMINI 74.867,37 18.769,51 
  LLARG TERMINI 18.769,51 0,00 
  TOTAL 93.636,88 18.769,51     

     

     Prèstec 2 2014 2015 2016 2017 

CURT TERMINI 45.075,96 45.075,96 45.075,96 45.075,90 

LLARG TERMINI 150.253,00 105.177,10 60.101,00 15.025,30 

TOTAL 195.328,96 150.253,06 105.176,96 60.101,20 

     

     TOTAL DEUTE VIU  2014 2015 2016 2017 



 

  

CURT TERMINI 119.943,33 63.845,47 45.075,96 45.075,90 

LLARG TERMINI 169.022,51 105.177,10 60.101,00 15.025,30 

TOTAL 288.965,84 169.022,57 105.176,96 60.101,20 

     

     
INGRESSOS 
OPERACIONS 
CORRENTS 2014 2015 2016 2017 

 
327.113,00 269.540,00 213.030,00 193.980,00 

     

     
RATIO 
ENDEUTAMENT 0,88338232 0,6270779 0,49371901 0,30983194 

 

 QUART.- Es pot entendre que l’Alcalde-President és l’òrgan competent per aprovar el Pla Pressupostari a Mig Termini per al 
període 2015-2017, atès l’article  168 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, segons el qual el pressupost es 
formarà pel President de l’Entitat local. No obstant, es donarà compte al Ple en la propera sessió que es celebri. 

 El què s’informa als efectes oportuns. 

 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, a 31 de març de 2014.  
 
 
LA INTERVENTORA 
 
 
 

María Teresa Salazar González” 
 
El Ple resta assabentat. 
 
 

05.- Estudi i aprovació inicial , si s’escau, de l’expedient de suplement de crèdit 1/2014 

Vista la Memòria de data  7 d’abril de 2014  per la qual es proposa l’aprovació de modificació de crèdits 1/2014, 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 que preveuen els articles 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Hisendes Locals, i els articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990, i a la vista de la proposta de modificació de 
crèdit núm. 1,  així com de la memòria presentada, aquesta que subscriu INFORMA: 

PRIMER. La Legislació aplicable és la següent:  

— Articles 169, 170,172 i 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Hisendes Locals.(TRLRHL) 

—Articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei d’Hisendes 
Locals en matèria de pressupostos.  

—Article 22 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 2014. 

SEGON. L’expedient proposat versa sobre modificació de crèdits del Pressupost vigent mitjançant suplement de crèdits, per 
import de 4.977,00 euros. El finançament prové de baixes de crèdits d’altres aplicacions de despeses no compromeses, que 
des del centre gestor de la Mancomunitat es consideren reduïbles sense pertorbació del servei. 
 
El resum de la modificació es el següent: 
 

APLICACIÓ DENOMINACIÓ 
CRÈDIT 
INICIAL ALTA BAIXA 

CRÈDIT 
FINAL 

1 414 
22602 

Publicitat I 
propaganda 
(Producte 
Local) 907,50 4.977,00   5.884,50 

1 920 
22799 

Treballs 
realitzats per 
altres 
empreses 54.972,48 

 
4.977,00 49.995,48 

   
4.977,00 4.977,00 

  

No hi ha cap compromís de despesa, en relació a l’aplicació que es proposa minorar, que impedeixi aquesta modificació. 

TERCER. 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. 

  
D’acord amb tot l’anterior, s’informa favorablement aquest expedient.  
 
 
Tivissa, a 7 d’abril de 2014. 
 



 

  

La Interventora 
 
María Teresa Salazar González” 
 

El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels 4 membres assistents del nombre de nou que legalment el composen,  
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdits proposada en els següents termes: 
 
1r. Concedir suplements de crèdit per import de 4.977,00 euros. 
2n. Finançar aquest suplement amb baixes de crèdits d’altres aplicacions del pressupost vigent no compromeses, que 
s’estimen deduïbles sense pertorbació del servei. 
 
Per aplicacions: 

 

APLICACIÓ DENOMINACIÓ 
CRÈDIT 
INICIAL ALTA BAIXA 

CRÈDIT 
FINAL 

1 414 
22602 

Publicitat I 
propaganda 
(Producte 
Local) 907,50 4.977,00   5.884,50 

1 920 
22799 

Treballs 
realitzats per 
altres 
empreses 54.972,48 

 
4.977,00 49.995,48 

   
4.977,00 4.977,00 

  

Segon.- Sotmetre a informació pública l’aprovació inicial en el tauler d’anuncis i el Butlletí Oficial de la Província per termini de 
15 dies hàbils, a comptar des del següent al de la seva publicació. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord esdevindrà 
ferm sense necessitat d’ulteriors acords. En cas contrari, el Ple disposarà d’un mes, comptant des de la finalització del període 
d’exposició pública, per resoldre-les. 
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. 

 

06.- Estudi i resolució dels procediments licitatoris envers el contracte de serveis i assistència tècnica per al 
Desenvolupament d’accions de continuació de l’eix turisme del Pla Estratègic MIDIT 2020 i el contracte de 
serveis i assistència tècnica per l’anàlisi de resultats de la implantació del Pla Estratègic de Desenvolupament 
Econòmic Local del territori de la MIDIT. 
 
a) Per part de la coordinació i la secretaria s’informa que dins de Projectes Innovadors i Experimentals 2013-
2014 una de les actuacions es la tramitació ordinària del serveis i assistència tècnica per al Desenvolupament 



 

  

d’accions de continuació de l’eix turisme del Pla Estratègic MIDIT 2020 emmarcat en el desenvolupament del 
projecte amb núm. d’expedient PIE-07-2013. 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, Fundació d’Estudis Turístics, DCB Turisme i 
desenvolupament local, i Ikertalde Grupo Consultor 
Atès que la Mesa de Contractació es va celebrar el dia 28 de març de 2014  i que no es va rebre cap oferta.  

 

Atès que per la mesa de contractació es proposa a l’òrgan de contractació  declarar deserta l’adjudicació del 

contracte amb número d’expedient 1/14 “CONTRACTE DE SERVEIS i ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL 

DESENVOLUPAMENT D’ACCIONS DE CONTINUACIÓ DE L’EIX TURISME DEL PLA ESTRATÈGIC MIDIT 2020” per manca 

de proposicions. 

 

El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels 4 membres assistents del nombre de nou que legalment el 

composen , ACORDA: 

 

 
Primer.- Aprovar la proposta de la Mesa de contractació de declarar deserta l’adjudicació del contracte amb 
número d’expedient 1/14 “CONTRACTE DE SERVEIS i ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL DESENVOLUPAMENT 
D’ACCIONS DE CONTINUACIÓ DE L’EIX TURISME DEL PLA ESTRATÈGIC MIDIT 2020” per manca de proposicions 
Segon.- Publicar aquesta resolució 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.-  Notificar aquest acord als efectes adients al SOC, a la Intervenció de la MIDIT i  a la coordinació de la 

MIDIT 

 

b) Per part de la coordinació i la secretaria s’informa que dins de Projectes Innovadors i Experimentals 2013-
2014 una de les actuacions es la tramitació ordinària del serveis i assistència tècnica per l’Anàlisi dels resultats 
de la implantació del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local al territori de la MIDIT emmarcat en el 
desenvolupament del projecte amb núm. d’expedient PIE-07-2013. 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, CMA Consultores 
Asociados SL, Ceres i Ikertalde Grupo Consultor 
Atès que la Mesa de Contractació es va celebrar el dia 28 de març de 2014,  i que només es va presentar una oferta 

per part de CMA Consultores SL amb el nombre de registre d’entrada 67/2014 però a posteriori de la data de 

finalització per la presentació d’ofertes  consta registrada la renúncia de CMA Consultores Asociados SL, empresa 

convidada a participar a la presentació d’oferta, que amb data de registre de 27 de març de 2014 expressa la seva 

renúncia donada la limitació de temps per l’estudi dels treballs a realitzar i la presentació d’una oferta adequada a 

la seva realització. 

Atès que per la mesa de contractació es  proposa al òrgan de contractació  declarar deserta l’adjudicació del 

contracte amb número d’expedient 2/14 “CONTRACTE DE SERVEIS i ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER L’ANÀLISI DELS 

RESULTATS DE LA IMPLANTACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL AL TERRITORI DE 

LA MIDIT ” per manca de proposicions. 

 

El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels 4 membres assistents del nombre de nou que legalment el 

composen , ACORDA: 

 



 

  

Primer.- Aprovar la proposta de la Mesa de contractació de declarar deserta l’adjudicació del contracte amb 

número d’expedient 2/14 “CONTRACTE DE SERVEIS i ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER L’ANÀLISI DELS RESULTATS DE LA 

IMPLANTACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL AL TERRITORI DE LA MIDIT ” per 

manca de proposicions. 

Segon.- Publicar aquesta resolució 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.-  Notificar aquest acord als efectes adients al SOC, a la Intervenció de la MIDIT i  a la Coordinació de la 

MIDIT 

 

07.- Estudi i aprovació, de l’adjudicació del contracte menor per al desenvolupament del projecte concret: “Creació 

de producte turístic” a Insetur, emmarcat en el desenvolupament del projecte amb núm. d’expedient PIE-07-2013, 

subvencionat pel SOC, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa 

d’ajuts a Projectes Innovadors i Experimentals, regulat per l’Ordre ORDRE EMO/280/2013, de 6 de novembre 

Per part de la Coordinació s’informa que dins de Projectes Innovadors i Experimentals 2013-2014 una de les 
actuacions és el projecte concret: “Creació de producte turístic”, emmarcat en el desenvolupament del projecte amb 
núm. d’expedient PIE-07-2013, subvencionat pel SOC, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social 
Europeu, d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes Innovadors i Experimentals, regulat per l’Ordre ORDRE 
EMO/280/2013, de 6 de novembre. 
 
Atès que el procediment licitatori envers el contracte de serveis i assistència tècnica per al Desenvolupament 
d’accions de continuació de l’eix turisme del Pla Estratègic MIDIT 2020 on s’emmarca el projecte concret “Creació de 
producte turístic” ha quedat desert. 
 
Atès que s’han presentant els següents pressupostos: 
 
- INSETUR,  pressupost per un import de 13.242,00€  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.  
 
Atès l’informe favorable del departament d’Intervenció de la Mancomunitat 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels 4 membres assistents del nombre de nou que legalment el composen, 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar adjudicar per contracte menor el pressupost a INSETUR  per un import de 13.242,00€  sense 
IVA , per dur a terme el projecte concret: “Creació de producte turístic”, emmarcat en el desenvolupament del 
projecte amb núm. d’expedient PIE-07-2013, subvencionat pel SOC, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i 
el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes Innovadors i Experimentals, regulat per 
l’Ordre ORDRE EMO/280/2013, de 6 de novembre 
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 contracte 



 

  

Tercer.- Notificar aquest acord als efectes adients a l’adjudicatari, al SOC,  a la Intervenció de la MIDIT i a la 
coordinació de la MIDIT. 
 
08. -Donar compte de la Festa Alicia’t 
Per part de la Coordinació s’exposa al Ple que els dies 3 i 4 de maig s’assistirà a la Festa Alicia’t  a Món Sant 
Benet. El dissabte hi seran presents l’equip tècnic de la Mancomunitat i dos cellers, i diumenge l’equip tècnic 
de la MIDIT, els dos cellers i les oficines de Turisme de Pratdip i Tivissa. 
El cost per assistir a la Festa Alicia’t és el de despesa de personal (allotjament, quilometratge i dietes), ja que la 
Fundació Alícia prepara les clotxes que es serviran com a tast a l’estand. 
 
El Ple resta assabentat. 
 
09.- Donar compte del Fòrum d’opinió del sector turístic 
Per part de la Coordinació s’informa de la primera sessió del Fòrum d’opinió del sector turístic que es va 
celebrar el passat 27 de març de 2014 i del qual es va fer arribar l’acta als membres del Ple. A la sessió del 
Fòrum van sorgir dos propostes d’accions a realitzar: 
 
- Una proposta de part de les quatre cooperatives del territori per realitzar un tast de productes de les 

cooperatives als restauradors i allotjaments del territori que es durà a terme el proper 14 d’abril de 2014 al 
qual es convida als membres del Ple. 

- Visites als recursos que formen part d’Històries de Muntanya Endins als allotjaments i restauradors del 
territori, concretament a l’assentament iber del Castellet de Banyoles de Tivissa, Castelló i Centre 
d’interpretació de Pratdip. Encara no hi ha data fixada. 

 
El ple resta assabentat   
 
10.- Donar compte de les presentacions de la Fundació Alicia 
Per part de la Coordinació s’exposa que a la tarda finalitzen les presentacions del treball de valorització 
gastronòmica al territori de la MIDIT al municipi de Pratdip. Per part del President i alcalde de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant  es lamenta la poca afluència a les presentacions al municipi. 
 
El Ple resta assabentat. 
 
11.- Donar compte de l’estat del llibre-receptari i estudi i aprovació, si s’escau de la contractació de la 
Fundació Alícia per elaborar el contingut del llibre-receptari. 
Per part de la coordinació s’exposa que s’està treballant en l’edició del Receptari tradicional i variacions de 
clotxa. Els restauradors del territori hi participaran comprometent-se a tenir una de les receptes a la seva carta 
i així sortiran al receptari. També es farà un maridatge de vins del territori. Per tal de poder elaborar els 
continguts i fer l’adaptació dels texts  del treball de valorització gastronòmica per a la seva edició es necessita 
de la col·laboració amb la Fundació Alícia que prepararà els textos i cuinarà les receptes per a la sessió 
fotogràfica. 

 
Atès l’informe del Departament d’Intervenció de la Mancomunitat on s’informa que l’existència de consignació 
pressupostària queda condicionada a l’aprovació definitiva de la modificació de crèdits 1/2014 proposada al Ple de la 
Mancomunitat. 
 
Atès que s’han presentant els següents pressupostos: 



 

  

 
- Fundació Alícia per un import de 3.700,00€ IVA exclòs (Annex V) 

 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels quatre membres del nombre de nou que legalment el composen, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar  la contractació de la Fundació Alícia per l’elaboració de continguts per al llibre receptari  per un 
import 3.700,00€ IVA exclòs,  condicionada  a l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits 1/2014 
aprovat inicialment al punt cinquè d’aquest Ple 
Segon.- Notificar aquest acord als efectes adients als adjudicataris, a la Intervenció de la MIDIT i a la coordinació de la 
MIDIT. 
 
12.- Estudi i resolució de l’escrit presentat pel Director del CMCTUR envers el requeriment efectuat per acord 
plenari del 28 de febrer de 2014.  
 
Per part de la Coordinació s’exposa que en data 24 de març de 2014 i amb número de registre d’entrada 69 el 
Director del CMCTUR envia la documentació requerida per acord de Ple del 28 de febrer de 2014 així com un 
escrit d’al·legacions al requeriment formulat. Annex VI 
 
Atès que per part de la Coordinació s’ha elaborat l’informe de resposta a les al·legacions formulades amb el seu 
annex corresponent. Annex VII  
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels quatre membres assistents que representen la majoria absoluta, del nombre 
de nou que legalment el composen, ACORDA: 
 
Primer.-  Donar trasllat de l’informe confeccionat per la coordinació de la Mancomunitat al Director del CMCTUR en 
resposta al seu escrit interposat als efectes adients sense perjudici de reservar-se aquesta Mancomunitat l’exercici de 
les accions necessàries per a la defensa del seus interessos. 
Segon.- Notificar al Servei de verificació administrativa i justificació econòmica del SOC, a l’àrea de projectes 
innovadors del SOC, a la Direcció del SOC, al Rector de la URV, al Director executiu del Parc Científic i Tecnològic de 
Turisme, al Director científic del Parc Científic i Tecnològic de Turisme, al Director General del Parc Científic i 
Tecnològic de Turisme i a la intervenció de la Mancomunitat 
 
13.- Estudi i aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de subvenció de l’Organisme Autònom del Patronat de 
Turisme de la Diputació de Tarragona per la III Fira Fruits de la Terra. 
Per part de la Coordinació s’informa al Ple que ja ha sortit la convocatòria de les subvencions per entitats 
públiques de  l’Organisme Autònom del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. La III Fira de 
producte local “Fruits de la Terra” s’emmarca en els objectius de la subvenció i es proposa al Ple fer la 
sol·licitud corresponent. 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels quatre membres assistents del nombre de nou que legalment el composen, 
ACORDA: 

 
Primer.-  Aprovar la sol·licitud de subvenció de la convocatòria de  l’Organisme Autònom del Patronat de Turisme de 
la Diputació de Tarragona per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat.  
Per la III Fira de producte local “Fruits de la Terra” 
Segon.- Notificar aquest acord a de  l’Organisme Autònom del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, la 
Intervenció de la Mancomunitat i la coordinació de la MIDIT. 



 

  

 
 
14.- Donar compte de la reunió amb la Fundació Seira emmarcada al projecte del Fons d’inversió territorial 
Per part de la Coordinació s’exposa al Ple que el passat 14 de març de 2014 es va mantenir una reunió de treball amb 
la Fundació Seira a la seva seu per conèixer la seva experiència com entitat que finança projectes emprenedors. En el 
marc de la reunió va sorgir la possibilitat de poder establir accions de col·laboració conjunta. Aquestes propostes s’han 
enviat tant a la Secretaria com a l’àrea d’Intervenció de la Mancomunitat per a que en facin una valoració de viabilitat. 
S’adjunta com Annex VIII la documentació facilitada per la Fundació Seira. 
 
El Ple resta assabentat. 
 

 
15.- Altres assumptes 
No es fa ús d’aquest punt. 

 

16.- 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.  


