
 
MIDIT - Mancomunitat d'Iniciatives pel 
Desenvolupament Integral del Territori

 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PL/2018/1 PLE 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 23 / de gener / 2018 

Durada Des de les 9:00 fins a les 11:00 hores 

Lloc Casa de la vila de l'Hospitalet de l'Infant 

Presidida per Alfons Garcia Rodríguez 

Secretari M.Àngels Benedicto Esclarín 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix

40914565A Alfons Garcia Rodríguez SÍ

39867386Z Anton Escoda Marco NO

77831131M Antonio Santapau Amigó SÍ

39894186L Izaskun Cendegui Jaques SÍ

39855131H Joan Maria Rovira Vernet SÍ

77834816X Joaquim Roset Piñol SÍ

39866695J Jordi Jardí Pinyol NO

39915093L Josep Antoni Borràs Marco NO

39892149Y Laura Casas Martínez SÍ

17707176M M.Àngels Benedicto Esclarín SÍ
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75706355S Maria Elidia López Redondo SÍ

39875942Z Miguel Ángel Garcés Cano SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Anton Escoda Marco:
«Incompatibilitat horari»
1. Jordi Jardí Pinyol:
«Incompatibilitat horari»
1. Josep Antoni Borràs Marco:
«Incompatibilitat horari»

 

 

Una  vegada  verificada  pel  Secretari  la  constitució  vàlida  de  l’òrgan,  el 
President  obre  la  sessió,  procedint  a  la  deliberació  sobre  els  assumptes 
inclosos en l’ordre del dia

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Atès  que  prèviament  s’ha  distribuït  per  correu l’esborrany  de  l’acta 
corresponent a la sessió del 5 de desembre de 2017 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 sis  membres  assistents que  representen  la  majoria 
absoluta, del nombre de nou que legalment el composen el plenari de 
la MIDIT.
 
 

 

Estudi i aprovació, si escau, del pressupost del programa CAE2020 
III: creació i execució del full de ruta i d’una estratègia territorial 
conjunta

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentime
nt
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Per  part  de  la  Coordinació  s’informa  que  dins  de  Projectes  Innovadors  i 
Experimentals  2017-2018  una  de  les  actuacions  és  el  programa  de  dinamització 
empresarial  CAE2020,  CAE2020  III: Creació  i  execució  del  full  de  ruta  i  d'una 
estratègia territorial conjunta

El projecte donarà suport a les empreses que han aprticipat a les edicions de 
la CAE2020 per donar supoort a la implantació del seu pla estratègic i també a 
la  incorporació  de nous membres.  A més,  es dóna suport  a  l'avaluació de 
l'impacte del Pla Estratègic de la MIDIT, la posterior realització de taules de 
reflexió entorn a l'avaluació i i el posicionament de les bases per a l'execució 
d'un nou Pla estratègic de cara al 2019.
Aquest projecte es desenvolupa en el marc del Pla d’Execució Anual “El Pla 
Estratègic  de desenvolupament econòmic local  de la  MIDIT:  "Més enllà de 
l’horitzó 2020” amb número d’expedient IE-02/17, subvencionat pel SOC en el 
marc de la convocatòria de projectes innovadors , regulada per la RESOLUCIÓ 
TSF/1325/2017, de 25 de maig, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 
2017, per a laconcessió de subvencions destinades al Programa de projectes 
innovadors i experimentals

 
Atès que s’han presentant els següents pressupostos:
 

-   Cresàlida Creixement i  Consolidació Empresarial,  S.L ,  pressupost per un 

import de 17.930,00€ IVA  exclòs. (ANNEX I)

 
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 que existeix consignació pressupostària suficient (1 43322799 01)
 
Atès l’informe emès per la Coordinació de la MIDIT
 

El  Ple de la Mancomunitat  per unanimitat  dels sis  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  Cresàlida 
Creixement i Consolidació Empresarial, S.L per un import de 17.930,00€ IVA  
exclòs  per  dur  a  terme  el  programa  de  dinamització  empresarial CAE2020 
III: Creació i execució del full de ruta i d'una estratègia territorial conjunt en el 
marc  del  Pla  d’Execució  Anual  “El  Pla  Estratègic  de  desenvolupament 
econòmic  local  de  la  MIDIT:  Més  enllà  de  l'Horitzó  2020”  amb  número 
d’expedient IE-02/17, subvencionat pel SOC en el marc de la convocatòria de 
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projectes innovadors ,  regulada per la RESOLUCIÓ TSF/1325/2017, de 25 de 
maig, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2017, per a laconcessió de 
subvencions destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals
 

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.

 

Estudi i aprovació, si escau, del pressupost per l’execució del 
projecte "Orientació, intermediació i acompanyament laboral al 
territori MIDIT III"

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentim
ent

Per part de la Coordinació s’informa que dins de Projectes Innovadors i 
Experimentals  2017-2018  una  de  les  actuacions  és  l’execució  del 
projecte  “Orientació,  intermediació  i  acompanyament  laboral  al 
territori MIDIT III”. El projecte vol donar resposta al gruix de gent en 
situació d’atur de llarga durada, joves sense titulació i persones amb 
risc  d’exclusió  social.  Aquestes  persones  tenen  grans  dificultats 
d’inserció  sociolaboral,  així  com  un  alt  desconeixement  dels  perfils 
laborals demandats en l’actualitat per les empreses del territori.

Aquests projectes es desenvolupen en el marc del Pla d’Execució Anual “El Pla 
Estratègic  de  desenvolupament  econòmic  local  de  la  MIDIT:  Més  enllà  de 
l'Horitzó 2020”  amb número d’expedient IE-02/17, subvencionat pel SOC en 
el  marc  de  la  convocatòria  de  projectes  innovadors  ,  regulada  per 
la  RESOLUCIÓ  TSF/1325/2017,  de  25  de  maig,  per  la  qual  s'obre  la 
convocatòria, per a l'any 2017, per a laconcessió de subvencions destinades al 
Programa de projectes innovadors i experimentals
 

Atès que s’han presentant els següents pressupostos:
 

-   IDETSA, pressupost per un import de 5.000,00€ IVA exclòs. (ANNEX II)

 

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. 
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Atès que existeix consignació pressupostaria suficient (1 433 22799 01)
 
Atès l’informe emès per la Coordinació de la MIDIT
 

El Ple de la Mancomunitat  per unanimitat dels sis 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 IDETSA per un 
import  de 5.000,00€ IVA exclòs  ,  per  dur  a  terme el  projecte  “Orientació, 
intermediació i acompanyament laboral al territori MIDIT III” en el marc del 
Pla d’Execució Anual “El Pla Estratègic de desenvolupament econòmic local de 
la  MIDIT:Més  enllà  de  l'horitzó  2020”  amb  número  d’expedient  IE-02/17, 
subvencionat pel SOC en el marc de la convocatòria de projectes innovadors ,  
regulada per la RESOLUCIÓ TSF/1325/2017, de 25 de maig, per la qual s'obre 
la convocatòria, per a l'any 2017, per a la concessió de subvencions destinades 
al Programa de projectes innovadors i experimentals

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

 

Estudi i aprovació, si escau, del pressupost al Pla de millora de la 
competitivitat del producte turístic de les Terres de Mestral

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentimen
t

Per  part  de  la  Coordinació  s’informa  que  dins  de  Projectes  Innovadors  i  
Experimentals  2017-2018  una de  les  actuacions  és  el  Pla  de millora  de  la 
competitivitat del producte turístic de les Terres de Mestral. Aquest projecte 
vol acompanyar les empreses del sector turístic i agroalimentari en la definició 
d’estratègies de promoció i comercialització de productes turístics estructurats
Aquest projecte es desenvolupa en el marc del Pla d’Execució Anual “El Pla 
Estratègic  de  desenvolupament  econòmic  local  de  la  MIDIT:  Més  enllà  de 
l'horitzó 2020”  amb número d’expedient IE-02/17, subvencionat pel SOC en el 
marc de la convocatòria de projectes innovadors , regulada per la RESOLUCIÓ 
TSF/1325/2017, de 25 de maig, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 
2017, per a laconcessió de subvencions destinades al Programa de projectes 
innovadors i experimentals.
 

Atès que s’han presentant els següents pressupostos:
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-   TourisLab SLU  Innovació  i  dinamització  turística  SLU,  pressupost  per  un 

import de 16.900,00€ IVA  exclòs. (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 que existeix consignació pressupostària suficient (1 432 22606 01)
 
Atès l’informe emès per la Coordinació de la MIDIT
 

El  Ple de la Mancomunitat  per unanimitat  dels sis  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 TourisLab SLU, 
 Innovació i dinamització turística, per un import de 16.900,00€, sense IVA, 
per dur a terme el Pla de millora de la competitivitat del producte turístic de les 
Terres de Mestral en el marc del  Pla d’Execució Anual “El Pla Estratègic de 
desenvolupament econòmic local de la MIDIT: Més enllà de l'horitzó 2020”  
amb número d’expedient  IE-02/17,  subvencionat  pel  SOC en el  marc de la 
convocatòria  de  projectes  innovadors  ,  regulada  per  la RESOLUCIÓ 
TSF/1325/2017, de 25 de maig, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 
2017, per a laconcessió de subvencions destinades al  Programa de projectes 
innovadors i experimentals.

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.

 
 

 

Estudi i aprovació de la realització del Fons Fotogràfic de 
senderisme del producte turístic "Camins de Mestral"

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentimen
t

Per part  de la Coordinació s’informa que en el marc dels projectes dels exercicis  
anteriors  s’han  posat  les  bases  de  la  creació  del  producte  turístic  "Camins  de 
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Mestral"
 
Atès que cal realitzar un fons fotogràfic per al desenvolupament del producte turístic 
i fer promoció per a la web, xarxes socials imaterial en paper
 
Atès que s’han presentant els següents pressupostos:
 

-          Rafael  López-  Monné,  pressupost  per  un  import  de  1.520,00€ sense  IVA  ( 2 
sessions de jornada completa). (ANNEX IV)
 
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 que existeix consignació pressupostaria suficient (1 433 22799 01)
 
Atès l’informe emès per la Coordinació de la MIDIT
 
El  Ple  de  la  Mancomunitat,  per  unanimitat  dels sis  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 1.520,00 € IVA no inclòs  per dur a 
terme la realització del fons fotogràfic del producte turístic "Camins de 
Mestral" (2 sessions de jornada completa).

 
Segon.- Notificar aquest acord als efectes adients a l’adjudicatari, a la Intervenció de  
la MIDIT i a la coordinació de la MIDIT.

 

Estudi i aprovació del pressupost per a la realització del roadbook 
de Camins de Mestral

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Per part  de la Coordinació s’informa que en el marc dels projectes dels exercicis  
anteriors  s’han  posat  les  bases  de  la  creació  del  producte  turístic  "Camins  de 
Mestral"
 
Atès que cal realitzar el treball de camp revi i la confecció del roadbook del producte 
turístic
 
Atès que s’han presentant els següents pressupostos:
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-  Meritxell Omella Aznar,  pressupost per un import de 2.479,34,00€ sense IVA (ANNEX 
V)
 
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 que existeix consignació pressupostaria suficient (1 433 22799 01)
 
Atès l’informe emès per la Coordinació de la MIDIT
 
El  Ple  de  la  Mancomunitat,  per  unanimitat  dels sis  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 
Meritxell  Omella Aznar,  per un import de 2.479,34 €  IVA no inclòs  
per  dur  a  terme  la  realització del  treball  de  campi  i  roadbook  del 
producte turístic "Camins de Mestral"

 
Segon.- Notificar aquest acord als efectes adients a l’adjudicatari, a la Intervenció de 
la MIDIT i a la coordinació de la MIDIT.

 

Estudi i aprovació, si escau, del pressupost per a la publicitat en 
mitjans de comunicació de la VII Fira de producte local del territori 
de la MIDIT

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentim
ent

Per part  de la Coordinació s’informa de tota la previsió de promoció a través de  
mitjans de comunicació que s’ha previst per aquesta VII edició de la Fira “Fruits de la  
Terra”.
 
Atès   que existeix consignació pressupostària suficient al pressupost de 2018 de la 
Mancomunitat (1 414 22602 01)
 
Atès l'informe de la Coordinació.
 
Atès el que estableixen les Bases d’Execució del pressupost de la Mancomunitat  per 
a l’exercici 2018  al Títol III.5 de les normes generals de tramitació de les despeses. 
Contractació, en concret a les bases número   29,31, 32 i 33 referents al contractes 
menors i Contractes de subministraments, consultoria i assistència i de serveis, així  
com les Normes complementàries de gestió dels contractes menors.
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Atès que s’han presentant els següents pressupostos:
 
-   Publicitat a la web de La Vanguardia (Brand Day) i falques radiofòniques a RAC1 i 
RAC105 de Publipress Media SLU, pressupost per un import de 939,71€, IVA no inclòs 
(Annex VI)
 

El Ple de la Mancomunitat  per unanimitat dels sis membres assistents que representen la majoria 
absoluta del nombre de nou que legalment el composen, ACORDA:

 
Primer.- Aprovar el pressupost de Publipress Media SLU, per un import de 939,71€, 
IVA no inclòs

 
Segon.- Notificar aquest acord als efectes adients als adjudicataris, a la Intervenció 
de la MIDIT i a la coordinació de la MIDIT.

 

Estudi i aprovació, si escau, de la campanya de promoció de Terres 
de Mestral a Publipress Media SL

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Per part  de la Coordinació s’informa de tota la previsió de promoció a través de  
mitjans de comunicació de la marca turística Terres de Mestral
 
Atès   que existeix consignació pressupostària suficient al pressupost de 2018 de la 
Mancomunitat (1 432 22602 01)
 
Atès l'informe de la Coordinació
 
Atès el que estableixen les Bases d’Execució del pressupost de la Mancomunitat  per 
a l’exercici 2018  al Títol III.5 de les normes generals de tramitació de les despeses. 
Contractació, en concret a les bases número   29,31, 32 i 33 referents al contractes 
menors i Contractes de subministraments, consultoria i assistència i de serveis, així  
com les Normes complementàries de gestió dels contractes menors.
 
Atès que s’han presentant els següents pressupostos:
 
-   Publicitat  mitjançant falques radiofòniques a RAC1 i RAC105, suplement “Què 
fem” de la Vanguardia i a l’especial de Nadal del mateix diari de Publipress Media 
SLU, pressupost per un import de 1.401,28€, IVA no inclòs (Annex VII)

 
El Ple de la Mancomunitat  per unanimitat dels sis membres assistents que representen la majoria 
absoluta del nombre de nou que legalment el composen, ACORDA:

 
Primer.- Aprovar el pressupost de Publipress Media SLU, per un import de 1.401,28€, 
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IVA no inclòs
 

Segon.- Notificar aquest acord als efectes adients als adjudicataris, a la Intervenció 
de la MIDIT i a la coordinació de la MIDIT.

 

Estudi i aprovació, si escau, de la campanya de promoció de Terres 
de Mestral als mitjans de comunicació de Sàpiens Publicacions

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentime
nt

Per part  de la Coordinació s’informa de tota la previsió de promoció a través de  
mitjans de comunicació de la marca turística Terres de Mestral
 
Atès   que existeix consignació pressupostària suficient al pressupost de 2018 de la 
Mancomunitat (1 432 22602 01)
 
Atès l'informe de la Coordinació
 
Atès el que estableixen les Bases d’Execució del pressupost de la Mancomunitat  per 
a l’exercici 2018  al Títol III.5 de les normes generals de tramitació de les despeses. 
Contractació, en concret a les bases número   29,31, 32 i 33 referents al contractes 
menors i Contractes de subministraments, consultoria i assistència i de serveis, així  
com les Normes complementàries de gestió dels contractes menors.
 
Atès que s’han presentant els següents pressupostos:
 
-   Publicitat  mitjançant els mitjans de comunicació de Sàpiens SCCL (Descobrir, 
Cuina, Experiències i Sàpiens) , pressupost per un import de 2.892,56€ IVA no inclòs 
(Annex VIII)
 

El Ple de la Mancomunitat  per unanimitat dels sis membres assistents que representen la majoria 
absoluta del nombre de nou que legalment el composen, ACORDA:

 
Primer.- Aprovar el pressupost de Sàpiens SCCL per un import de 2.892,56€ IVA no 
inclòs

            Segon.- Notificar aquest acord als efectes adients als adjudicataris, a la Intervenció de la 
MIDIT i a la coordinació de la MIDIT

 

Estudi i aprovació, si escau, de la campanya de promoció de Terres 
de Mestral als mitjans de comunicació de Catalunya Regi Plus SL

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentime
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Per part  de la Coordinació s’informa de tota la previsió de promoció a través de  
mitjans de comunicació de la marca turística Terres de Mestral
 
Atès   que existeix consignació pressupostària suficient al pressupost de 2018 de la 
Mancomunitat (1 432 22602 01)
 
Atès l'informe de la Coordinació
 
Atès el que estableixen les Bases d’Execució del pressupost de la Mancomunitat  per 
a l’exercici 2018  al Títol III.5 de les normes generals de tramitació de les despeses. 
Contractació, en concret a les bases número   29,31, 32 i 33 referents al contractes 
menors i Contractes de subministraments, consultoria i assistència i de serveis, així  
com les Normes complementàries de gestió dels contractes menors.
 
Atès que s’han presentant els següents pressupostos:
 
-   Publicitat  mitjançant els mitjans de comunicació de Catalunya Regi Plus SL (Revista 
Cap Catalogne) , pressupost per un import de 2.300,00€ IVA no inclòs (Annex IX)
 

El Ple de la Mancomunitat  per unanimitat dels sis membres assistents que representen la majoria 
absoluta del nombre de nou que legalment el composen, ACORDA:

 
Primer.- Aprovar el pressupost de Catalunya Regi Plus SL (Revista Cap Catalogne) per 
un import de 2.300,00€ IVA no inclòs

            Segon.- Notificar aquest acord als efectes adients als adjudicataris, a la Intervenció de la 
MIDIT i a la coordinació de la MIDIT

 

Estudi i aprovació del pressupost per l'adquisició d'un ordinador 
portàtil

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Per  part  de  la  Coordinació  s’informa que  es  necessari  adquirir  un  nou  ordinador 
portàtil per dur a terme les tasques de Coordinació.
 
Atès   que existeix consignació pressupostària suficient al pressupost de 2018 de la 
Mancomunitat (1 920 62600 01)
 
Atès l'informe de la Coordinació
 
Atès el que estableixen les Bases d’Execució del pressupost de la Mancomunitat  per 
a l’exercici 2018  al Títol III.5 de les normes generals de tramitació de les despeses. 
Contractació, en concret a les bases número   29,31, 32 i 33 referents al contractes 
menors i Contractes de subministraments, consultoria i assistència i de serveis, així  
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com les Normes complementàries de gestió dels contractes menors.
 
Atès que s’han presentant els següents pressupostos:
 
-   Adquisició d'un ordinador portàtil incloent el sistema operatiu  per part de 
Redyman Redes y Mantenimientos Informáticos, pressupost per un import de 
645,11€ IVA no inclòs (Annex X)
 

El Ple de la Mancomunitat  per unanimitat dels sis membres assistents que representen la majoria 
absoluta del nombre de nou que legalment el composen, ACORDA:

 
Primer.- Aprovar el pressupost de Redyman Redes y Mantenimientos Informáticos per 
un import de 645,11€ IVA no inclòs

            Segon.- Notificar aquest acord als efectes adients als adjudicataris, a la Intervenció de la 
MIDIT i a la coordinació de la MIDIT

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

Donar compte de les Resolucions de Presidència des de l’últim ple 
celebrat el dia 5 de desembre de 2017 a 22 de gener de 2018

Per part de la Coordinació es dóna compte al Ple de les resolucions 
41/2017,42/2017, 43/2017, 44/2017, 1/2018 i 2/2018 corresponents al 
pagaments de nòmines i nòmines extres de desembre de 2017, de les 
factures de desembre 2017, la resolució corresponent a l'acceptació de la 
renúncia parcial del projecte amb número d'expedient PIE-7-2013 i l'ingrés 
del retorn corresponent, la resolució de la generació de crèdits per 
ingressos del pressupost 2017 i la resolució corresponent a la convocatòria 
del Ple del 23 de gener de 2018. . S’adjunten com Annex XI
El Ple  de la MIDIT resta assabentat.
 

 

Donar compte dels pagaments efectuats entre l’1 i el 31 de 
desembre de 2017

Per part de la Coordinació es comuniquen els pagaments efectuats entre 
l'1 i el 31 de desembre de 2017. La relació de pagaments s’adjunta com 
Annex XII d’aquesta acta
El Ple de la MIDIT resta assabentat.
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Donar compte de la visita de la delegació de Lubmin al territori de 
la Mancomunitat

Per part de la Coordinació s'informa al Ple que la delegació de Lubmin 
visitarà el territori d ela MIDIT entre els dies 19 i 22 de març de 2018. A tal 
efecte, s'està treballant en un programa de visites i taules rodones per 
aquests dies en relació al desenvolupament local i la diversificació 
econòmica al territori de la MIDIT.
El Ple resta assabentat.

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

Estudi i aprovació, si escau, de la sol•licitud de la distribució de 
l’aportació de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant a 
la Mancomunitat.

Per part de l’àrea d’Intervenció s’informa que s’ha de sol·licitar  a l’Ajuntament de 
Vandellòs  i  l’Hospitalet  de  l’Infant  la  distribució  de  l’aportació  d’aquest  ens  a  la  
Mancomunitat.
 
Ateses les necessitats de la Mancomunitat es proposa sol·licitar que les aportacions 
es facin de forma trimestral a inici del trimestre.
 

El Ple de la Mancomunitat  per unanimitat  dels sis  membres assistents que representen la 
majoria absoluta del nombre de nou que legalment el composen ,  ACORDA:

 
Primer.- Aprovar la sol·licitud a l’Ajuntament de Vandellòs  i  l’Hospitalet  de 
l’Infant que la distribució de la seva aportació a la Mancomunitat es realitzi de 
forma trimestral a inici de cada trimestre.
 

Segon.- Notificar  aquest  acord  als  efectes  adients  a  l’Ajuntament  de  Vandellòs  i  
l’Hospitalet de l’Infant , a la Intervenció de la MIDIT i a la coordinació de la MIDIT.

 

Donar compte de la situació del conflicte amb el CMCTUR

En aquest punt del Ple s'incorpora el sr. Matias Vives que realitza 
l'assessoramenmt jurídic en relació al conflicte de la Mancomunitat amb el 
CMCTUR - Parc Científic de Turisme i la Universitat Rovira i Virgili (URV).
S'exposa al Ple que s'han mantingut diferents contactes amb la URV per 
realitzar una proposta de consens per resoldre el conflicte però que 
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l'última contraproposta presentada per la universitat conté punts que no 
poden ser admesos per part de la Mancomunitat, fet que demostra una 
actitud poc disposada a arribar a un consens.
S'exposa que abans de prendre mesures judicials es provi de fer una 
trobada amb el Rector de la URV per a trobar una solució satisfactòria per 
ambdues parts. 
El sr. Matias Vives mantindrà informada a la Mancomunitat de l'evolució 
dels contactes amb el Rector.
 
El Ple resta assabentat
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