
 
Identificació de la sessió: 
Caràcter de la sessió: Ordinària, 1a convocatòria 
Data: 5 de febrer de 2015 
Núm.: 01/2015 
Horari: 9:15-10:00 
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  
M. Elidia López Redondo, regidora de l’ Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 
Miguel Ángel 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 Maria Rovira, regidor de l’Ajuntament de Pratdip 
Izaskun Cendegui, Secretària per delegació del titular 
M.Teresa Salazar, Interventora  
Excusen la seva absència, 
 Francesc Bellsolà, regidor de l’Ajuntament de Pratdip 
M. Àngel Benedicto, Secretària  
Laura Casas, AODL 
 
ORDRE DEL DIA 
01.- Lectura i aprovació de l’ acta corresponent al Ple celebrat el dia 19 de desembre de 2014. 
Atès que prèviament s’ha distribuït per correu l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió del 19 de 
desembre 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 vuit membres assistents 
que representen la majoria absoluta, del nombre de nou que legalment el composen el plenari de la MIDIT. 
 
02.- Donar compte de les Resolucions de Presidència des de l’últim ple celebrat el dia 19 de desembre de 
2014 fins el 5 de febrer de 2015 
Per part de la Coordinació es dóna compte de les Resolucions de Presidència 31/2014, 32/2014, 33/2014 i 
34/2014, i de les resolucions 1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015 i 5/2015 en relació als pagaments de despeses, 
factures i nòmines dels mesos de desembre i gener.  S’adjunten com Annex I d’aquesta acta. 
 
El Ple  de la MIDIT resta assabentat. 
 
03.- Donar compte dels pagaments efectuats entre l’1 de desembre de 2014 i el 31 de gener de 2015.  
Per part de la Coordinació es comuniquen els pagaments efectuats entre l’ 1 de desembre de 2014 i el 31 de 
gener de 2015. 
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 (3r trimestre de 2014) 
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.- Donar compte de l’informe d’Intervenció sobre el compliment de les obligacions trimestrals de 
subministre d’informació de la llei 2/2012 (4rt  trimestre de 2014) 
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 IV a l’acta. 
El Ple resta assabentat. 

 
06.- 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 (3er  trimestre de 2014 ) 
Per part de la Interventora  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 30/09/2013 no existeixen obligacions pendents de pagament que incompleixin 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 (3er trimestre 
de 2013). 
Així mateix s’adjunta (ANEX V) la justificació que s’ha presentat el model a la Direcció General de Política, 
Assegurances i Tresor i al Ministerio de Economía y Hacienda 

 
07.- 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 2014 ) 
Per part de la Interventora  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 30/09/2013 no existeixen obligacions pendents de pagament que incompleixin 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 (3er trimestre 
de 2013). 
Així mateix s’adjunta (ANEX VI) la justificació que s’ha presentat el model a la Direcció General de Política, 
Assegurances i Tresor i al Ministerio de Economía y Hacienda 

 
08.- Estudi i aprovació, si escau,  del pressupost per al Desenvolupament de marca, imatge corporativa i 
desenvolupament del portal web i de comercialització online de productes turístics de les Terres de Mestral. 
Per part de la Coordinació s’informa que en el marc dels projectes dels exercicis anteriors s’han posat les bases de la 
creació de la marca turística i els seus productes Terres de Mestral.  
 
Atès que cal desenvolupar una estratègia comunicativa, imatge corporativa i nou portal web que aglutini els existents. 
 
Atès que s’han presentant els següents pressupostos: 
 
- Moixó Enginyeria Informàtica SL,  pressupost per un import de 14.870,00€, sense IVA. (ANNEX VII) 
 

  



 
Atès el que disposa l’article 10  (ANNEX II- Categoria 13; Servei publicitat; CPC: 871; CPV: de 79341000-6 a 79342200-
5, excepte 79342000-3 i 79342100-4) 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 8 membres assistents  que representen la majoria absoluta del nombre 
de nou que legalment el composen,  ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar adjudicar per contracte menor el pressupost a Moixó Enginyeria Informàtica SL, per un import 
de14.870,00€ sense IVA,  per dur a terme el  Desenvolupament de marca, imatge corporativa i desenvolupament del 
portal web i de comercialització online de productes turístics de les Terres de Mestral. 
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. 
 
09.- Estudi i aprovació, si escau,  del pressupost per a la realització del fons fotogràfic de les Terres de 
Mestral. 
Per part de la Coordinació s’informa que en el marc dels projectes dels exercicis anteriors s’han posat les bases de la 
creació de la marca turística i els seus productes Terres de Mestral.  
 
Atès que cal realitzar un fons fotogràfic per al desenvolupament de la marca turística Terres de Mestral per utilitzar-lo 
a la web, xarxes socials i promoció. 
 
Atès que s’han presentant els següents pressupostos: 
 
- Rafael López- Monné,  pressupost per un import de 2.300,00€ sense IVA ( 3 sessions de jornada completa). (ANNEX 

VIII) 
 
Atès el que disposa l’article 10  (ANNEX II- Categoria 13; Servei publicitat; CPC: 871; CPV: de 79341000-6 a 79342200-
5, excepte 79342000-3 i 79342100-4) 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 8 membres assistents que representen la majoria absoluta del nombre 
de nou que legalment el composen,  ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar adjudicar per contracte menor el pressupost a Rafael López- Monné,  per un import de 
2.300,00 € IVA no inclòs  per dur a terme la realització del fons fotogràfic de les Terres de Mestral (3 sessions 
de jornada completa). 
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. 

  



 
 
10.- Estudi i aprovació, si escau, del pressupost per l’Elaboració d’un marc d’indicadors per al Pla Estratègic 
MIDIT 2015-2016. 
Per part de la Coordinació s’informa que en el marc de l’anàlisi de implantació del Pla Estratègic va concloure la 
necessitat d’integrar uns indicadors d’execució que permetin avaluar el desenvolupament del Pla mitjançant el balanç 
entre les activitats i els resultats del Pla. 
 
Atès que cal desenvolupar el marc d’indicadors que permeti aquesta avaluació. 
 
Atès que s’han presentant els següents pressupostos: 
 
- Nayra Bello O’Shanahan, pressupost per un import de 5.040,00€ tot inclòs. (ANNEX IX) 
 
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 8 membres assistents que representen la majoria absoluta del nombre 
de nou que legalment el composen,  ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar adjudicar per contracte menor el pressupost a Nayra Bello O’Shanahan,  per un import de 
5.040,00€ tot inclòs  per dur a terme l’elaboració d’un marc d’indicadors per al Pla Estratègic MIDIT 2015-2016. 
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. 
 
11.- Donar compte de la reunió del I fòrum d’Opinió del sector turístic i agroalimentari del 2015 
Per part de la coordinació s’informa al Ple de la reunió del I Fòrum d’opinió de l’any 2015, que es va dur a 
terme el passat 26 de gener de 2015. Els temes que es van tractar són la Fira de producte local, prevista pels 
dies 3 i 4 de juliol de 19:30 a 00:00 hores. La seva ubicació actual és la Plaça Catalunya de l’hospitalet de 
l’Infant, però per part dels restauradors es proposa canviar-la al passeig marítim. Tant per organització de la 
pròpia fira, com pels objectius d’aquesta el canvi d’ubicació no és molt adequat. Per part dels membres del Ple 
es fa aquesta observació, tot i que apunten reforçar la publicitat per atraure més gent.  
Una altra proposta que s’ha tractat al Fòrum són les sessions de formació que s’oferiran per part de les oficines 
de turisme de forma conjunta al sector privat del sector privat turístic, amb l’objectiu de donar a conèixer els 
recursos turístics de cada municipis i que les empreses es converteixin en prescriptors del territori. La primera 
sessió es durà a terme el dia 11 de març de 17:30 a 19:30 a l’Hospitalet de l’Infant, i una segona sessió abans de 
l’estiu, entre maig i juny.  
També es continuen fent visites de coneixement, per aquest trimestre s’estan organitzant una a les 
fortificacions de la guerra civil, i una altra al Centre Tecnològic Mestral. 
També està previst assistir a fires per donar a conèixer la marca Terres de Mestral, però un cop s’hagi treballat 
en profunditat la marca turística. 
El Ple resta assabentat. 

  



 
 

12.- Altres assumptes 
 

a) Per part de la Coordinació es comunica al Ple que l’empresa ubicada al polígon Les Tàpies de l’Hospitalet 
de l’Infant, Hawo Fruits, està interessada a llogar la nau per la seva activitat a partir del mes de maig. 
Prèviament, s’ha de comunicar a Moorea SL que desocupin la nau. 
 
Atès que la MIDIT necessita la disponibilitat de la nau industrial, entre els carrers Torroja, Virgili i Bellver  i 
Monturiol;  al Polígon Industrial Les Tàpies del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant abans del 15 de 
març de 2015 per raons d’oportunitat tal i com estableix el contracte de lloguer signat en data 24 de gener de 
2011. 
 
Atès que actualment aquesta nau es troba llogada per MOOREA SL. 
 
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 notificar a MOOREA SL, actual llogater de la nau propietat de la MIDIT, que desocupi la 
nau abans del 15 de març de 2015.  
Segon.- Notificar aquest acord als efectes adients a MOOREA SL, a la Intervenció de la MIDIT i a la coordinació de 
la MIDIT. 
 
b) Per part de l’Alcalde de Tivissa, es convida als membres del Ple a participar el dia 22 de març de 2015 a la Festa 
de la Clotxa que es celebra a Tivissa. Així mateix, el President de la MIDIT convida als membres del Ple a assistir el 
cap de setmana 7 i 8 de febrer al Campionat de balls de Saló que es celebra al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant.  

 
13.- 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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