
 

  

Identificació de la sessió: 

Caràcter de la sessió: Ordinària, 1a convocatòria 

Data: 2 de juny de 2014 

Núm.: 04/2014 

Horari: 10:00-11:00 

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  

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 

M. Teresa Salazar, Interventora 

Izaskun Cendegui, coordinadora 

Laura Casas, tècnica 

M. Àngel Benedicto, Secretària  

 

Excusen la seva absència, 

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

Francesc Bellsolà, regidor de l’Ajuntament de Pratdip 

ORDRE DEL DIA 

01.- Lectura i aprovació de l’ acta corresponent al Ple celebrat el dia 10 d’abril de 2014 

Atès que prèviament s’ha distribuït per correu l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió del 10 d’abril 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 set 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 10 d’abril de 2014 a 2 de juny 

de 2014 inclòs. 

Per part de la Coordinació es dóna compte de les Resolucions de Presidència 8/2014, 9/2014, 10/2014 i 11/2014 en 

relació als pagaments de despeses i factures del mes de abril i maig de 2014. 

S’adjunten com Annex I a l’acta. 

El Ple  de la MIDIT resta assabentat. 

 

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

Per part de la coordinació es comuniquen els pagaments efectuats entre l’1 d’abril de 2014 i el 31 de maig de 2014. La 

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



 

  

El Ple de la MIDIT resta assabentat. 

 

04.- Donar compte de l’informe d’Intervenció sobre el compliment de les obligacions trimestrals de 
subministre d’informació de la llei 2/2012 
Per part de l’àrea d’Intervenció es dóna compte de l’informe sobre el compliment de les obligacions trimestrals 
de subministre d’informació de la llei 2/2012. 
S’adjunta com Annex III a l’acta. 

El Ple resta assabentat. 
 

05.- Estudi i aprovació, si escau, de l’adjudicació del pressupost per l’avaluació i anàlisis de resultats de la 

implantació del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local del territori de la MIDIT. 

Per part de la Coordinació s’informa que dins de Projectes Innovadors i Experimentals 2013-2014 una de les 
actuacions és el projecte concret: “Avaluació i anàlisis de resultats de la implantació del Pla Estratègic de 
Desenvolupament Econòmic Local del territori de la MIDIT”, 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 l’anàlisi dels resultats de la 
implantació del Pla estratègic de Desenvolupament econòmic local al territori de la MIDIT ha quedat desert. 
 
Atès que s’han presentant els següents pressupostos: 
 
- CMA Consultores Asociados SL, pressupost per un import de 17.990,00€  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 7 membres assistents del nombre de nou que legalment el composen, 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar adjudicar per contracte menor el pressupost a CMA Consultores Asociados SL per un import 
de 17.990,00€ sense IVA , per dur a terme el projecte concret: “Avaluació i anàlisis de resultats de la 
implantació del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local del territori de la MIDIT”, 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 
administrativa que calgui per la materialització d’aquest acord.  
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. 



 

  

 

06.- Estudi i aprovació, si escau, dels preus públics de la 3a Fira de producte local. 
Des de la Coordinació s’informa al Ple de la MIDIT dels preus dels tastos de vins (4 tastos 4€), dels preus de la copa solta 
(2€) i del preu de tastos més copa (4tastos més 1copa 6€). 
 
Vist l’informe emès per la coordinadora del següent contingut:   
 

INFORME  
 

Identificació de l’expedient 
Informe relatiu a l’aprovació dels preus públics de la III Fira Fruits de la Terra 
 
Fets 
 

1. Els preu públic que es proposa per la III Fira Fruits de la Terra: 
 

Data Activitat Preu públic Inclou 

04/07/14 i 05/07/14 Fira Fruits de la Terra 2€ 
Copa 
 

04/07/14 i 05/07/14 Fira Fruits de la Terra 4€ 4 Tasts de vi 

04/07/14 i 05/07/14 Fira Fruits de la Terra 6€ Copa + 4 tasts de vi 
 

2. El quadre de costos d’aquesta activitat és: 
 

Activitat Concepte 
Cost 

(sense 
IVA) 

Previsió 
Ingressos 

Fira Fruits de la Terra 

Pagament cellers pel  tast 300€ 

900€ 

Actuacions dinamització fira 2600€ 

Cartelleria 296€ 

Seguretat fira 192€ 

WC 110€ 

Assegurança 
215€ IVA 
inclòs 

  
Es preveu fer una recaptació amb la venta de copes i tiquets de tast de 900,00€. Aquest càlcul està basat en la 
recaptació de l’edició de l’any 2013, on es van recaptar 1.158,00€ pel mateix concepte, i s’ha fet una previsió a 
la baixa. 
 

1. El cost total pressupostat per la III Fira Fruits de la Terra per aquest any és de 4.447,88€ (IVA inclòs) i la previsió 
d’ingrés de 900€. Si aquest dos supòsits es compleixen, la Mancomunitat tindrà una despesa de 3.547,88 €, 
quantitat assumible de la partida corresponent a Producte Local, atès que es donen raons culturals i d’interès 
general que ho justifiquen. 
 

2. Justificació del preu públic.  



 

  

L’article 44.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals estableix: 
 “L’import dels preus públics per a la prestació de serveis o realització d’activitats haurà de cobrir, com a mínim, 
el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada.” 
D’altra banda, el mateix article 44 en el seu punt 2 disposa:  
 “Quan existeixen raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin, l’entitat podrà 
fixar preus públics per sota dels límits previstos en l’apartat anterior, en aquests casos, hauran de consignar-se 
en els pressupostos de l’entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant, si la hi 
hagués.” 
D’acord amb aquest articulat, la magnitud global a partir de la qual s’ha de fixar la quantia individualitzada del 
preu públic no pot ser inferior al cost del servei o de l'activitat que fonamenti  l’exigència del preu públic, llevat 
que es tracti de raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que justifiquin una quantia del preu per 
sota del cost previst.  
 
La Fira de producte local té per objectiu la promoció del producte i empreses agroalimentàries del territori de 
la Mancomunitat, i per tant de donar a conèixer els recursos endògens del territori que afavoreix el procés de 
diversificació econòmica iniciat pel territori. Aquest activitat dóna a conèixer els productes agroalimentaris i 
aposta per la valorització de la cultura de territori i consum de productes de proximitat. 
 
Proposta 
Per això,  proposo a la Mancomunitat:  

1. Aprovar el preus públic de la III Fira de Producte Local 
 

Data Activitat Preu públic Inclou 

04/07/14 i 
05/07/14 

Fira Fruits de la Terra 2€ 
Copa 
 

04/07/14 i 
05/07/14 

Fira Fruits de la Terra 4€ 4 Tasts de vi 

04/07/14 i 
05/07/14 

Fira Fruits de la Terra 6€ Copa + 4 tasts de vi 

 
Atès el que disposen els articles 41 i següents, en especial l’article 47-2 del Reial Decret-Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el Text refós de la Llei de les Hisendes Locals. 
 
Atès l’informe favorable del departament d’Intervenció de la Mancomunitat 

 
El Ple de la Mancomunitat  per unanimitat dels set membres assistents que representen la majoria absoluta del nombre de 

nou que legalment el composen,  ACORDA: 

1. Aprovar inicialment el preus públics relatius a la III Fira de Producte Local, d’acord amb l’informe transcrit. 
2. Sotmetre aquest expedient a informació pública per un termini de 30 dies hàbils comptats des del següent a la publicació 
edictal al Butlletí oficial de la província de Tarragona als efectes de reclamacions i/o suggeriments, així com al tauler d’anuncis 
dels tres ajuntaments. Exhaurit l’esmentat termini sense haver-se presentat cap tipus de reclamació, s’entendrà aprovat 
definitivament el nou preu públic sense necessitat d’ulterior acord, procedint-se a la publicació íntegra d’aquest. 
3. Contra la publicació de l’acord d’aprovació definitiva es podrà interposar recurs contenciós-administratiu davant de la Sala 
contenciós-administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos comptats des de l’endemà 
de la publicació de l’aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 107.3 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de  



 

  

règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/99, de 13 de 
gener i els articles 10.1 b), 25.1 i 46.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa de 13 de juliol de 1998. 
4. Notificar aquest acord als efectes adients a la intervenció de la Mancomunitat i a la Coordinació de la 

Mancomunitat. 

 

07.- Estudi i aprovació, si escau, dels preus públics del llibre de receptes “La cuina de les Terres de Mestral” 

Des de la Coordinació s’informa al Ple de la MIDIT del lli bre de receptes “La cuina de les Terres de Mestral” (19,90€). 
 
Vist l’informe emès per la coordinadora del següent contingut: 

 

INFORME  
 
Identificació de l’expedient 
 
Informe relatiu a l’aprovació dels preus públics del llibre de receptes “La Cuina de les Terres de Mestral” 
 
Fets 
 

3. Els preu públic que es proposa per al llibre de receptes “La Cuina de les Terres de Mestral”: 
 

Data Activitat Preu públic Inclou 

A partir del 4 
de juliol de 
2014 

Llibre de receptes  “La Cuina de les 
Terres de Mestral 

19,90€ Llibre 

 
4. El quadre de costos d’aquesta activitat és: 

 

Activitat Concepte Cost (sense IVA) Previsió Ingressos 

Llibre de receptes  “La Cuina 
de les Terres de Mestral 

Edició llibre 3.461,55€ 

3980,00€ 

Continguts llibre 3.700,00€ 

 
La previsió d’ingressos 3.980,00€ es basa en la venda dels 200 exemplars editats previstos.  
 

3. El cost total pressupostat pel Llibre de receptes “La Cuina de les Terres de Mestral” per aquest any és de 
8.077,00€ (IVA inclòs) i la previsió d’ingrés de 3.980,00€. Si aquest dos supòsits es compleixen, la 



 

  

Mancomunitat tindrà una despesa de 4.097,00€, quantitat assumible de la partida corresponent a Producte 
Local, atès que es donen raons culturals i d’interès general que ho justifiquen. 

4. Justificació del preu públic.  
L’article 44.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals estableix: 
 “L’import dels preus públics per a la prestació de serveis o realització d’activitats haurà de cobrir, com a mínim, 
el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada.” 
D’altra banda, el mateix article 44 en el seu punt 2 disposa:  
 “Quan existeixen raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin, l’entitat podrà 
fixar preus públics per sota dels límits previstos en l’apartat anterior, en aquests casos, hauran de consignar-se 
en els pressupostos de l’entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant, si la hi 
hagués.” 
D’acord amb aquest articulat, la magnitud global a partir de la qual s’ha de fixar la quantia individualitzada del 
preu públic no pot ser inferior al cost del servei o de l'activitat que fonamenti  l’exigència del preu públic, llevat 
que es tracti de raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que justifiquin una quantia del preu per 
sota del cost previst.  
 
La publicació del llibre de receptes respon al projecte de valorització gastronòmica del territori de la 
Mancomunitat. Aquest procés s’inclou en la dinamització del turisme al territori, mitjançant la implicació del 
sector privat per a afavorir procés de diversificació econòmica del territori, i per tant és una activitat d’interès 
públic.  
 
Proposta 
 
Per això,  proposo a la Mancomunitat:  
 

2. Aprovar el preus públic del Llibre de receptes  “La Cuina de les Terres de Mestral”: 
 

Data Activitat Preu públic Inclou 

A partir del 4 de juliol 
de 2014 

Llibre de receptes  “La Cuina de les 
Terres de Mestral” 

19,90€ Llibre 

 
Atès el que disposen els articles 41 i següents, en especial l’article 47-2 del Reial Decret-Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el Text refós de la Llei de les Hisendes Locals. 
 
Atès l’informe favorable del departament d’Intervenció de la Mancomunitat 

 
El Ple de la Mancomunitat  per unanimitat dels set membres assistents que representen la majoria absoluta del nombre de 

nou que legalment el composen,  ACORDA: 

1. Aprovar inicialment el preus públics relatius al llibre de receptes “La cuina de les Terres de Mestral”, d’acord amb l’informe 
transcrit. 
2. Sotmetre aquest expedient a informació pública per un termini de 30 dies hàbils comptats des del següent a la publicació 
edictal al Butlletí oficial de la província de Tarragona als efectes de reclamacions i/o suggeriments, així com al tauler d’anuncis 
dels tres ajuntaments. Exhaurit l’esmentat termini sense haver-se presentat cap tipus de reclamació, s’entendrà aprovat 
definitivament el nou preu públic sense necessitat d’ulterior acord, procedint-se a la publicació íntegra d’aquest. 



 

  

3. Contra la publicació de l’acord d’aprovació definitiva es podrà interposar recurs contenciós-administratiu davant de la Sala 
contenciós-administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos comptats des de l’endemà 
de la publicació de l’aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 107.3 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/99, de 13 de 
gener i els articles 10.1 b), 25.1 i 46.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa de 13 de juliol de 1998. 
4. Notificar aquest acord als efectes adients a la intervenció de la Mancomunitat i a la Coordinació de la 

Mancomunitat. 

 
 
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 l’equip tècnic de la Mancomunitat va assistir 
a la Festa Alicia’t  a Món Sant Benet, acompanyat de turisme de Pratdip diumenge i de turisme de Tivissa 
dissabte, així com la presencia d’un celler (AiBar) tots dos dies.  
Des de la coordinació es valora molt favorablement l’assistència per la gran promoció que es va fer del territori, 
dels recursos turístics i del producte local, es van repartir més de 200 clotxes i un gran ventall de productes (oli, 
avellanes, vi) i de elaboracions fetes amb aquests, que van proporcionar a l’equip tècnic, tan productors com 
elaboradors. A més a més el target de la Festa Alicia’t encaixa a la perfecció amb el tipus de visitant/estiuejant 
que volem al territori, que busca turisme familiar, de natura, preocupat pel patrimoni i amb el que menja. 
 
El Ple resta assabentat. 

 
09.- Donar compte de la 3a Fira de producte local 
Per part de la Coordinació s’informa del desenvolupament de l’organització de la III Fira de Producte local: 
- La presentació de llibre es portarà a terme el dia 4 de juliol a les 19h aprofitant la inauguració de la Fira. Si el 

temps acompanya es farà a la mateixa Plaça Catalunya, en escenari, i comptarem amb la presència d’algun 
component de la Fundació Alícia. 
Des de Tivissa es demana que la editorial tingui en compte el quiosc de Tivissa per la distribució del llibre. 
Des de la Coordinació s’informa que també es té pensat fer algun tipus d’acord amb les oficines de turisme 
i restaurants per tal de fer distribució del llibre al territori. 

- Hi haurà un grup per dinamitzar la fira divendres, La Small River Brass Band, que farà una sessió de cercavila 
a les 20h i un concert a les 22:30h. I un altre dissabte, La Banda Forània, a les 20:30h. 

- Que comptarà aproximadament amb 20 estands, 5 més que l’edició anterior. 
- Que els restaurants, inclusió nova d’aquesta edició, faran tapes/tastes per 2€ i els elaboradors per 1€, sense 

sistema de tiquets, ells porten el cobrament. 
- Es porten dos cartells per que el ple pugui decidir quin dels dos agrada més, es més vistos des del punt de 

vista promocional i es decideix el que té el fons amb avellanes. 
 

El ple resta assabentat   
 
10.- Donar compte de les visites de coneixement sorgides del Fòrum d’Opinió 
Per part de la Coordinació s’informa que a les reunions del Fòrum d’Opinió del sector turístic i agroalimentari, 
en el marc de la convocatòria de Projectes Innovadors 2013, regulada per l'Ordre EMO/280/2013 de 6 de 
novembre, va sorgir la inquietud per part de restaurants, elaboradors, allotjaments i empreses d’activitats de 
conèixer més i millor el territori, els recursos turístics i així ser prescriptors d’aquest des de el seu establiment, 
per tal de fer una xarxa sòlida en vers el visitants/estiuejants. Per això des del equip tècnic de la MIDIT s’han 
organitzat unes visites que vinculen al sector turístic amb el agroalimentari i amb recursos turístics: 



 

  

- El dia 14/04/2014, es va portar a terme un esmorzar a càrrec de la cooperativa de Vandellòs de Clotxa, es 
va servir vi de la cooperativa de La Serra d’Almos i oli de la cooperativa de Tivissa, de Vandellòs i de La 
Serra D’Almos. També es va fer la visita al Molí de l’Oli de Vandellòs. 

- El dia 12/05/2014, es va fer la visita a Pratdip, al Centre d’Interpretació de La Serra de Llaberia i oficina de 
turisme de Pratdip i es va fer una visita pel poble en busca de Dips. A continuació es va visita Castelló i vam 
visitar la Masia de Castelló que ens va fer una visita guiada pels racons de Castelló. 

- El dia 26/05/2014, juntament amb el Ajuntament de Tivissa, el Consell Comarcal de La Ribera d’Ebre i el 
Museu d’Arqueologia, es va fer la visita guiada al Castellet de Banyoles, Poblat Iber, a càrrec de Mon Iber 
Rocs SL. 

 
Des del sector turístic s’ha fet saber a la coordinació la valoració més que favorable d’aquesta iniciativa i ja s’ha 
parlat de fer més visites a partir de setembre-octubre. 

 
També es recorda que la propera reunió del Fòrum d’opinió es el dia 12 de juny a les 17:30h, a IDETSA. 
 
El Ple resta assabentat. 
 
11.- Donar compte de l’estat del projecte de creació de producte turístic 
Per part de la coordinació s’informa que el projecte de creació de producte turístic ja està en marxa, ja s’ha 
signat el contracte amb INSETUR, Universitat de Girona, que ja han començat a treballar i que els dies 9 i 10 de 
juliol es convocaran per grups (Producte gastronòmic i productors agroalimentaris, Allotjaments turístics, 
Cultura, naturalesa i esport, Administració i polítiques turístiques) a diferents agents. 
 
El Ple resta assabentat. 
 
12.- Donar compte d’informacions relacionades amb la nau.  
Per part de la Coordinació s’informa de les dos visites que s’ha tingut en relació a la nau: 
- La primera era una empresa basca que estava interessada en lloguer per un any, però, encara que els hi va 

agradar molt, necessitaven un pont grua. 
- La segona era d’una empresa turca, mitjançant ACC10, als que se’ls hi va proporcionar tota la informació 

de la nau (plànols, opció de lloguer, de compra, incentius dels ajuntaments,...). La visita no es va dur a 
terme per falta de temps, però segons ACC10, els hi va agradar molt i se’n van emportar tota la informació 
per valorar-la com opció. Es va parlar de la creació d’uns 60 llocs de treball. Estan interessats en compra. 

 
Des de la coordinació s’informa de la neteja que es va fer, en concret de la part d’oficines i vestidors, així com 
l’arranjament de fora i la necessitat de plantejar-se accions de manteniment anuals o semestrals, es fa visible la 
necessitat d’arreglar la valla i els ponts de càrrega, així com pintar la nau, i mantenir-la mínimament neta, 
també existeixen goteres, tant per si es tenen visites com per que no es faci malbé. 
Es planteja que aquestes feines es puguin realitzar mitjançant les brigades dels tres municipis, també es 
buscaran pressupostos de quant pot costar i així es podrà valorar la millor opció. 
Es comenta l’opció de pujar el lloguer a Moorea per tal de cobrir tot o part d’aquest manteniment 
 
Es comenta que en comptes de que hi hagi incentius dels diferents ajuntaments, avaluar i plantejar la opció de 
fer uns incentius propis, que sorgeixin de la MIDIT, per aquesta opció s’haurà de fer un estudi de quins serien 
els incentius que es podrien oferir, consensuats pels tres ajuntaments, i s’hauria de fer una partida i aportació 
dels tres ajuntaments a la MIDIT per tal de fer front a aquests. 
 



 

  

El Ple resta assabentat. 
 
13.- Altres assumptes 
Per part de la Intervenció s’informa que properament es convocarà la Comissió Especial de Comptes. 

 

14.- 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.  


