
 

  

Identificació de la sessió: 

Caràcter de la sessió: Ordinària, 1a convocatòria 

Data: 17 de gener de 2014 

Núm.: 01/2014 

Horari: 9:30‐11:00 

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  

M. Elidia López, regidora 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  

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  

Francesc Bellsolà, regidor de l’Ajuntament de Pratdip 

 

ORDRE DEL DIA 

01.‐ Lectura i aprovació de l’ acta corresponent al Ple celebrat el dia 13 de desembre de 2013. 

Atès que prèviament s’ha distribuït per correu  l’esborrany de  l’acta corresponent a  la sessió del 13 de desembre 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  7 membres  assistents  que 

legalment composen el plenari de la MIDIT. 

02.‐ Donar compte de les Resolucions de Presidència des de l’últim Ple celebrat el dia 13 de desembre de 2013 fins 

el 17 de gener de 2014. 

Per part de  la Coordinació es dóna compte de  les Resolucions de Presidència 18/2013, 19/2013  i 20/2013 en 

relació  als  pagaments  de  despeses  i  factures  del  mes  de  desembre  de  2013,  així  com  al  Resolució  de 

contractació de l’AODL. S’adjunten com Annex I d’aquesta acta. 

El Ple  de la MIDIT resta assabentat. 

03.‐ Donar compte dels pagaments efectuats entre el 1 i 31 de desembre de 2013 . 

Per part de la coordinació es comuniquen els pagaments efectuats entre el 1 i el 31 de desembre 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  l’adjudicació  del  contracte  menor  per  al  desenvolupament  del  projecte  concret: 

“Orientació,  Intermediació  i  Acompanyament  Laboral  al  Territori  de  la  MIDIT”  a  IDETSA,  emmarcada  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:  “Orientació,  Intermediació  i Acompanyament  Laboral  al  Territori de  la MIDIT” a 
IDETSA, emmarcada 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 s’han presentant els següents pressupostos: 
 
‐ IDETSA,  pressupost per un import de 17.931,80€, 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.  
Atès l’informe favorable del departament d’Intervenció de la Mancomunitat 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels 7 membres assistents que legalment composen el plenari, ACORDA: 
 
Primer.‐ Aprovar adjudicar per contracte menor el pressupost a IDETSA  per un import de 17.931,80€, sense IVA. Per 
dur  a  terme  el  projecte  concret:  “Orientació,  Intermediació  i  Acompanyament  Laboral  al  Territori  de  la MIDIT”  a 
IDETSA, emmarcada 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. 
 

05.‐  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 

l’Anàlisi dels  resultats de  la  implantació del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic  Local al  territori de  la 

MIDIT, emmarcada 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 

la  tramitació  ordinària  del  serveis  i  assistència  tècnica  l’Anàlisi  dels  resultats  de  la  implantació  del  Pla  Estratègic  de 

Desenvolupament Econòmic  Local al  territori de  la MIDIT, emmarcada 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 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 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 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. 

Atès l’informe favorable del departament d’Intervenció de la MIDIT. 

El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels 7 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 l’Anàlisi dels resultats de la 
implantació del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local 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 i 
DOGC,  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 
Mancomunitat i a la pagina web de Mancomunitat www.midit2020.com 
Tercer.‐ Notificar aquest acord als efectes adients al SOC, a la Intervenció de la MIDIT i a la coordinació de la MIDIT. 

 

06.‐  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 al 

Desenvolupament  d’accions  de  continuació  de  l’eix  turisme  del  Pla  Estratègic MIDIT  2020,  emmarcada  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 

la tramitació ordinària del serveis i assistència tècnica per al Desenvolupament d’accions de continuació de l’eix turisme 

del Pla  Estratègic MIDIT 2020  ,  emmarcada  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 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. 

Atès l’informe favorable del departament d’Intervenció de la MIDIT. 

El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels 7 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 al Desenvolupament 
d’accions de continuació de l’eix turisme del Pla Estratègic MIDIT 2020 
Segon.‐ Exposar a informació publica durant el termini de 20 dies hàbils al butlletí oficial de la Província de Tarragona i 
DOGC,  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 
Mancomunitat i a la pagina web de Mancomunitat www.midit2020.com 
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, si s’escau, de la contractació de la pòlissa d’accidents personals a Zurich 

Per part de la Coordinació s’informa que dins de Projectes Innovadors i Experimentals 2013‐2014 un dels requisits per 
dur a  terme  les actuacions  subvencionades és  la contractació d’una pòlissa d’accidents personals amb  les quanties 
següents: Mort per accident 23.423,25€ i Incapacitat permanent per accident 46.864,52€. La Coordinació ha demanat 
diferents pressupostos a Seguresco. 
 
Atès l’informe favorable del Departament d’Intervenció de la Mancomunitat. 
 
Atès que s’han presentant els següents pressupostos: 
 
‐ Zurich Insurance PLC,  pressupost de prima anual de 352,52€ IVA inclòs. (ANNEX VI) 

 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels 7 membres assistents que legalment composen el plenari, ACORDA: 
 
Primer.‐ Aprovar  la contractació de  la pòlissa d’accidents personals a Zurich  Insurance PLC per una prima anual de 
352,52€ IVA inclòs 
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, a la Intervenció de la MIDIT i a la coordinació de la 
MIDIT. 

 

08.‐ Estudi i aprovació, si ‘escau, per l’adquisició d’equipament informàtic per al personal tècnic de la MIDIT 

Per part de la Coordinació s’informa que és necessari renovar l’equipament informàtic de la Mancomunitat i del qual 
en fa ús el personal, ja que des del Departament d’Informàtica de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 
s’ha recomanat la seva renovació. 
 
Atès l’informe favorable del Departament d’Intervenció de la Mancomunitat. 
 
Atès que s’han presentant els següents pressupostos: 



 

  

 
‐ REDYMAN,  pressupost  per  a    l’adquisició  de  un  ordinador  portàtil  DELL  Latitude  3540  per  496,35€,  IVA  exclòs 

(ANNEX VII) 
‐ VegaCrest SL, pressupost per l’adquisició del suport Fellowes Smart Suite Plus per 56,99€ IVA exclòs (Annex VIII) 

 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels 7 membres assistents que legalment composen el plenari, ACORDA: 
 
Primer.‐ Aprovar  la compra de  l’ordinador portàtil DELL Latiude 3540 per 496,35€, IVA exclòs a Redyman, i el suport  
Fellowes Smart Suite Plus per 56,99€ IVA exclòs a VegaCrest SL 
Segon.‐ Notificar aquest acord als efectes adients als adjudicataris, a la Intervenció de la MIDIT i a la coordinació de la 
MIDIT. 

 

09.‐ Altres assumptes. 

a) Per part de la Coordinació s’informa que per dur a terme la presentació de l Projecte de valorització gastronòmica 
del territori de la MIDIT el proper  27 de gener de 2014 a la Fundació Alícia es necessària la contractació del servei de 
transport amb bus.  
 
Atès l’informe favorable del Departament d’Intervenció de la Mancomunitat. 
 
Atès que s’han presentant els següents pressupostos: 
 
‐ Autocars Llosa, pressupost per bus de 55 places per  434,00€ IVA exclòs (ANNEX IX) 
 

 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels 7 membres assistents que legalment composen el plenari, ACORDA: 
 
Primer.‐ Aprovar la contractació del servei de transport amb bus de 55 places a Autocars Llosa per 434,00€ IVA exclòs 
Segon.‐ Notificar aquest acord als efectes adients a l’adjudicatari, a la Intervenció de la MIDIT i a la coordinació de la 
MIDIT. 
 

b) Per part de la Coordinació s’informa al Ple que s’està treballant en la planificació anual i la previsió per celebrar 

la  III Fira de Producte  Local, Fruits de  la Terra està prevista pels dies 4  i 5 de  juliol de 2014. En aquesta edició 

l’horari planificat és de 19:30 a 00:00 hores a la mateixa ubicació que l’edició passada, a la Plaça Catalunya i carrers 

adjacents  de  l’Hospitalet  de  l’Infant.  També  es  comptarà  amb  la  participació  dels  restauradors  del  territori 

mitjançant el tast de tapes elaborades amb producte local. Per l’edició de 2014 es preveu que la nit de divendres hi 

hagi actuació musical igual a l’edició passada i pel dissabte, on el públic és de caire familiar, actuació de circ. 

El Ple resta assabentat 

 

c) Per part de  la coordinació s’informa al Ple que s’està treballant amb la realització d’indicadors socioeconòmics 

del territori. Els indicadors relacionats amb l’empresa ja s’han fet arribar mitjançant correu electrònic, però que en 

el cas dels indicadors de població aquesta via no és possible. Per part de la Presidència es demana si no és possible 

aconseguir la informació mitjançant els serveis institucionals, IDESCAT o INE. La coordinació respon que en aquests 

organismes  no  es  tracten  dades  específiques  del  territori  com  l’hàbit  de  consum  de  productes  locals  o  el  seu 

coneixement. S’acorda que el més viable es fer una mostra d’enquestes personals porta a porta.  



 

  

El Ple resta assabentat 

 

d) Per part de la Coordinació s’informa al Ple que la informació apareguda al Diari de Tarragona del 5 de gener de 

2014 on s’exposava que  la MIDIT era un dels ens  locals que encara no havia presentat els comptes de  l’exercici 

2012 a  la Sindicatura de Comptes no és exacta. Per part de  la  Interventora s’informa que  la documentació es va 

presentar abans fins i tot que s’exhaurís el termini, però no es va adjuntar el certificat del Ple, i la Sindicatura no ha 

acceptat la tramitació de la documentació fins que no s’ha adjuntat el certificat esmentat anteriorment que ja ha 

estat presentat.  

El Ple resta assabentat. 

 

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.  


