ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2020/3

PLE

Ordinària

Data

28 / de setembre / 2020

Durada

Des de les 13:00 fins a les 14:00 hores

Lloc

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

Presidida per

Alfons Garcia Rodríguez

Secretari

M.Àngel Benedicto Esclarín

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

35036938A

AMADEU PAUNÉ DEL CASTILLO

SÍ

40914565A

Alfons Garcia Rodríguez

SÍ

39864814H

Assumpció Castellví Auví

SÍ

39894186L

Izaskun Cendegui Jaques

SÍ

39855131H

Joan Maria Rovira Vernet

SÍ

39915093L

Josep Antoni Borràs Marco

NO

39892149Y

Laura Casas Martínez

NO

39845115F

M. LOURDES PENA PASCUAL

NO

17707176M

M.Àngel Benedicto Esclarín

SÍ
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA PLE

M.Àngel Benedicto Esclarín (1 de 1)
Secretària/Tresorera
Data Signatura: 23/11/2020
HASH: feec2a99892b417b9b1e886da54c0d6b

MIDIT Mancomunitat d'Iniciatives pel
Desenvolupament Integral del Territori

77835756F

MERITXELL MARGALEF CAVALLE

SÍ

39868808X

MONTSERRAT PERELLÓ MARGALEF

SÍ

39875804Z

Maria José Gómez Fernández

SÍ

29198530F

Vicente Vayá Morte

SÍ

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

ACTA PLE

Excuses d'assistència presentades:
1. Josep Antoni Borràs Marco:
«Incompatibilitat horària»
1. Laura Casas Martínez:
«Període de vacances»
1. M. LOURDES PENA PASCUAL:
«Incompatibilitat horària»

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

MIDIT Mancomunitat d'Iniciatives pel
Desenvolupament Integral del Territori

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atès que prèviament s’han distribuït els esborranys de les actes
corresponents a la sessió del 26 de maig de 2020, per la Presidència es
convida als membres a formular les observacions adients. No fent ús de la
paraula cap membre, s’aproven les esmentades actes per unanimitat
dels set membres assistents que representen la majoria absoluta, del
nombre de nou que legalment el composen el plenari de la MIDIT.

Expedient 32/2020. Estudi i aprovació del Compte General del
Pressupost Consolidat de la Mancomunitat del 2019
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentimen
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Aprovació de l'acta de la sessió anterior

MIDIT Mancomunitat d'Iniciatives pel
Desenvolupament Integral del Territori

B) ACTIVITAT DE CONTROL
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Atès que per la Intervenció de fons de la MIDIT, d’acord amb la normativa
legal vigent va notificar a tots els membres que integren el ple de la
mancomunitat que estaven a la seva disposició els comptes
corresponents a l’exercici de 2019, des del 17 d'abril al 8 de maig de 2020
(ambdós inclosos) als efectes de consulta i examen dels mateixos durant
el termini de 15 dies hàbils. Atès que en sessió del 26 de maig de 2020 es
va reunir la Comissió de Comptes i va dictaminar favorablement els
esmentats comptes.
Atès que aquests comptes han estat sotmesos a exposició pública al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de l'11 de juny de 2020 durant
15 dies hàbils i vuit dies més a partir de l’endemà de la publicació edictal,
del 12 de juny al 15 de juliol de 2020, ambdós inclosos.
Atès que durant el termini d’exposició pública no s’ha presentat cap tipus
de reclamació ni al·legació segons es desprèn de llibre-registre general
d’entrada de documents de la MIDIT i certificat expedit per la Secretaria
general de la Mancomunitat.
Atès el que disposen els articles 116 de la Llei 7/85, de 2 d’ abril,
reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 11/99 i per la
Llei 57/2003, de 16 de desembre; article 101 del Decret-Legislatiu 2/03, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya; 127 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les Entitats Locals aprovat per Decret de 28 de novembre
de 1986 i 193 del Reial Decret Legislatiu 2/04, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vist el dictamen favorable emès per la Comissió de Comptes de la
Mancomunitat del 26 de maig de 2020.
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:
Primer.- Aprovar el compte general del pressupost de la Mancomunitat
corresponent a l’exercici de 2019
Segon.- Remetre la documentació que calgui a la Sindicatura de Comptes i
a la resta d’administracions competents per raó de la matèria
Tercer.- Notificar aquest acord als efectes adients a la Sindicatura de
Comptes i la Intervenció de la MIDIT

ACTA PLE

t

MIDIT Mancomunitat d'Iniciatives pel
Desenvolupament Integral del Territori
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ACTA PLE

Expedient 72/2020. Donar compte de la pròrroga de nomenament
de l'Interventor de la MIDIT

MIDIT Mancomunitat d'Iniciatives pel
Desenvolupament Integral del Territori
Es dóna compte al Ple de la Resolució de Presidència 2020_0063 de 26 d'abril de
2019, que literalment es transcriu:
"RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

Vist el Decret d’alcaldia de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (municipi d’origen)
2020-0264 de 14 de maig de 2020 pel que es manifesta la pròrroga de provisió de
la vacant d’Intervenció d’entrada de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant durant el termini d’un any, mitjançant comissió de serveis al Sr. VICENTE
VAYÁ MORTE, funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional,
secretari-interventor

Vist que hi ha conformitat per part del Sr. VICENTE VAYÀ MORTE per continuar
exercint les funcions d’interventor d’entrada a l’Ajuntament de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant en règim de comissió de serveis.
Examinada la documentació que l´acompanya i d’acord amb el que s’estableix a
l’article 21.1.h) de la Llei 7/85, de 2 d’ abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
RESOLC:
PRIMER.- Donar conformitat a la proposta de renovació del nomenament en règim
de comissió de serveis del Sr. VICENTE VAYÀ MORTE com a Interventor de
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, amb una duració d’un any fins al
21 d’abril de 2021.
SEGON.- Notificar aquesta resolució a l’interessat i a la Direcció General
d’Administració Local pe tal de que autoritzi l’esmentat nomenament del Sr.
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Vista la Resolució de la direcció General d´Administració Local de 3 de maig de
2019 per la s’autoritza al Sr. Vicente Vayà Morte, amb DNI 29198530F una comissió
de serveis per ocupar el lloc de treball d’intervenció de classe segona de
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l´Infant, reservat a personal funcionari
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, subsecala intervenció,
categoria d’entrada, amb efectes des del 21 d’ abril de 2019

ACTA PLE

Vista la Resolució de l’alcaldia de 8 d’ abril de 2019 (2019-0313) pel que es sol.licita
a la Direcció General d’Administració Local que es proveeixi la vacant d’Intervenció
d’entrada de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant durant el termini
màxim de dos anys ( inicialment un any ) , mitjançant comissió de serveis al Sr.
VICENTE VAYÁ MORTE, funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter
nacional, secretari- interventor.

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

« DECRET DE L’ ALCALDIA

MIDIT Mancomunitat d'Iniciatives pel
Desenvolupament Integral del Territori
VICENTE VAYÀ MORTE.
TERCER.- Donar compte d’aquesta resolució al proper plenari.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde, en data ut supra, davant meu la Secretària
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al marge

LA SECRETÀRIA»

Atès que en data a 21 d’abril de 2019, éssent les 9 hores, compareix davant el Sr.
Alcalde-President de l´Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l´Infant, Alfons
Garcia, assistit per la Secretària General de la Corporació, M. Àngel Benedicto que
dona fe, qui acredita ser Vicente Vayá Morte amb NIF 29198530F, amb l´objecte de
prendre possessió com a Interventor d’aquesta Corporació, dins del termini
establert, de conformitat, amb la resolució de la Direcció General d´administració
local, d’autorització per ocupar el lloc de treball d´intervenció de l’Ajuntament de
Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant, en comissió de serveis, per un període d’un any,
prorrogable, prèvia sol.licitud, una vegada finalitzat el termini en cas de no haverse cobert el lloc de treball amb caràcter definitiu.

ACTA PLE

L’ALCALDE

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

Davant meu,

HE RESOLT:
PRIMER.- Donar conformitat a la proposta de renovació del nomenament en règim
de comissió de serveis del Sr. VICENTE VAYÀ MORTE com a Interventor de la
Mancomunitat, amb una duració d’un any fins al 21 d’abril de 2021
SEGON.- Donar-ne compte a l’interessat, a la Direcció General d’Administració Local
de la Generalitat de Catalunya, al Departament de Secretaria general, al
Departament de recursos humans , la Coordinació de la Mancomunitat i oficines
bancàries.
TERCER.- Donar compte d’aquesta resolució al proper plenari.
Ho mana i signa el Sr. President , en data ut supra, davant meu la Secretària
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Atès que l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant forma part de la
Mancomunitat.

MIDIT Mancomunitat d'Iniciatives pel
Desenvolupament Integral del Territori
Tivissa, document signat electrònicament al marge.
El President

La Secretària

Alfons Garcia Rodríguez
(Document signat electrònicament al marge)"

Ma. Àngel Benedicto Esclarín

Expedient 51/2020. Donar compte de l'informe trimestral
d'execució del pressupost 2020 corresponent al 2n trimestre

El Ple resta assabentat

Expedient 59/2020. Donar compte del pla tresoreria de la MIDIT
per a l'exercici 2020

ACTA PLE

Per part de la Intervenció s'informa al Ple que s'ha remés al Ministerio de
Hacienda la informació relativa a la liquidació trimestral del pressupost
corresponent al 2on trimestre de 2020

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

El Ple de la MIDIT resta assabentat.

El Ple resta assabentat

Expedient 68/2020. Donar compte de la presentació de l'informe
de morositat i període mig de pagament del 2on trimestre de 2020
Per part de l’àrea d’Intervenció 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 30/06/2020 existeixen obligacions
pendents de pagament que incompleixen els terminis de l’article 198.4 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del
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Per part de la Intervenció s'informa al Ple que s'ha elaborat i aprovat el Pla
de Tresoreria del pressupost de la MIDIT per a l'exercici 2020

MIDIT Mancomunitat d'Iniciatives pel
Desenvolupament Integral del Territori

El Ple de la MIDIT resta assabentat.

Per part de la Intervenció s'informa al Ple que s'ha elaborat i aprovat les
línies fonamentals del pressupost de la MIDIT per a l'exercici 2021
El Ple resta assabentat

ACTA PLE

Expedient 73/2020. Donar compte de les Línies fonamentals del
pressupost 2021

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014, que aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic
per import de 1.140,30 euros.
Pel que fa al Període Mig de Pagament de factures aquesta Mancomunitat
ha resolt amb 158,50 dies.
Per part d'Intervenció s'exposa que el retard es deu al canvi del programa
de comptabilitat que ha repercutit en el pagament de les factures
pendents. Aquest fet ha estat puntual i es preveu realitzar els propers
pagaments en el temps establert.
Així mateix s’adjunta (ANNEX I) la justificació que s’ha presentat el model
a la Direcció General de Política, Assegurances i Tresor i al Ministerio de
Economía y Hacienda.

Per part de la Coordinació s'informa al Ple que s'han dut a terme les
Consultes preliminars al mercat per a la futura licitació del servei de
disseny i programació de la pàgina web de la MIDIT, el servei d
emanteniment i domini dels espais web de la Mancomunitat i el servei de
correu electrònic.
El Ple de la MIDIT resta assabentat.

Expedient 78/2020. Donar compte de les consultes preliminars al
mercat
Per part de la Coordinació s'informa al Ple que s'han dut a terme les
Consultes preliminars al mercat per a la futura licitació del servei
d'organització de la Fira de producte local de la Mancomunitat "Fruits de la
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Expedient 76/2020. Donar compte de les Consultes preliminars al
mercat

MIDIT Mancomunitat d'Iniciatives pel
Desenvolupament Integral del Territori
Terra".
El Ple de la MIDIT resta assabentat.

Expedient 79/2020. Donar compte de les consultes preliminars al
mercat

El Ple de la MIDIT resta assabentat.

Donar compte de les resolucions de presidència entre el 26 de
maig i el 25 de setembre de 2020
Per part de la Coordinació es dona compte al ple de les resolucions 50 a 72
de 2020 corresponents als pagaments de nòmines i seguretat social dels
mesos de juny, juliol i agost de 2020, així com el pagamanet de factures
del mes d'agost de 2020. També corresponen a propostes de despesa,
anul·lació de les despeses del Mercat d'Escapades que ha estat suspés,
aprovació de la pròrroga del nomenament de l'Interventor i el pla de
Tresoreria, de l'aprovació de le stres consultes preliminars al Mercat i el Ple
del 28 de setembre de 2020. S'adjunten com ANNEX II a l'acta.
El Ple de la MIDIT resta assabentat.

Donar compte del projecte de model turístic
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Per part de la Coordinació es comuniquen els pagaments efectuats entre
entre el 26 de maig i el 25 de setembre de 2020

ACTA PLE

Donar compte dels pagaments realitzats entre el 26 de maig i el
25 de setembre de 2020

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

Per part de la Coordinació s'informa al Ple que s'han dut a terme les
Consultes preliminars al mercat per a la futura licitació del servei de
disseny i impressió del material gràfic de la Mancomunitat.
El Ple de la MIDIT resta assabentat.

MIDIT Mancomunitat d'Iniciatives pel
Desenvolupament Integral del Territori

Donar compte de l'aportació de documentació i projectes al grup
de treball de l'Estratègia Catalunya 2022
Per part de la Coordinació s'informa al Ple que s'ha contactat amb el grup
Estratègia Catalunya 2022 impulsat per la Generalitat de Catalunya i s'ha
fet arribar la documentació relacionada amb el Pla Estratègic de la MIDIT i
diferents projectes que s'han dut a terme. Es preveu mantenir el contacte i
col·laborar activament en la definició de propostes.
Es mantindà informat al ple de la seva evolució.
El Ple de la MIDIT resta assabentat.

Donar compte de la sol·licitud de cooperació amb el SOC i la
col·laboració amb ajuntaments i entitats locals
Per part d ela Coordinació s'informa al Ple que s'està manetnint contacte
amb diferents entitats locals degut a la retallada de les polítiques actives
d'ocupació que s'ha dut a terme i que ha repercutit en la convocatòria de
diferents subvencions per dur a terme els projectes de formació i
desenvolupament lcoal. En el cas de la MIDIT no es convocarà la subvenció
de proejctes innovadors i experimentals per a l'any 2020-2021.
S'ha enviat una proposta al SOC des de les entitats locals per tal de poder
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Per part de la Coordinació s'informa al Ple que s'han représ les taules de
treball del Pla Estratègic i es preveu dur-les a terme de forma telemàtica el
dia 8 d'octubre de 2020 de 19:00 a 20:00 de forma simultània.
Si el sistema de videoconferència no funciona es planificarà la forma de
fer-ho presencial.
El Ple de la MIDIT resta assabentat.

ACTA PLE

Donar compte del desenvolupament del pla estratègic

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

Per part de la Coordinació s'exposa al Ple que l'anàlisi de la situació del
sector turístic ha finalitzat i que es comppmentarà amb la realització de
diferents entrevistes a membres del sector públic i privat, així com
enquestes dirigides al sector. Es preveu poder fer la presentació de l'anàlisi
i dels escenaris proposats al mes de novembre.
També s'informa que el viatge de coneixement previst al mes d'octubre a
Euskadi ha quedat suspés fins que es pugui dur a terme amb les garanties
sanitaries i de seguretat adequades.
El Ple de la MIDIT resta assabentat.

MIDIT Mancomunitat d'Iniciatives pel
Desenvolupament Integral del Territori
tenir convocatòries anticipades així com un espai de col·laboració
permanent que permeti cotextualitzar les polítiques actives a les
necessitats del territoris.
Per la seva banda el SOC ha fet arribar una proposta per aquest espai de
col·laboració que s'està avaluant. Està previst que durant el mes d'octubre
les entitats locals ens trobem i donem resposta a la proposta presentada.
S'informarà al Ple de la seva evolució.
El Ple de la MIDIT resta assabentat.

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

Per part de la Coordinació s'informa al Ple de les següents qüestions:
a) S'està portant a terme la gravació d'un vídeo promocional del producte
local de la Mancomunitat amb la participació de diferents productors i
productes. Es preveu obtenir diferents càpsules promocional i un video
complet. A més 'sha contactat amb el Departament d'Agricultura per
incloure el logotip de la nova campanya d epromoció de producte local que
es portarà a terme "Catalunya on el menjar és cultura" que es posarà en
marxa al mes d'octubre. Els resultats es preveuen tenir a finals del mes de
novembre, desembre com a molt tard.
b) S'informa al Ple que l'acte de celebració del 25è aniversari de la MIDIT
previst per al 16 d'octubre s'ha posposat al 2021 degut a la situació de la
pandèmia de la COVID-19. Durant la setmana del 28 de setembre es
realitzarà un comunicat oficial de celebració dels 25 anys i de la
cancel·lació dels actes.

ACTA PLE

Altres assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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El Ple de la MIDIT resta assabentat.

INFORMO

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 30/06/2020 el import de les obligacions
pendents de pagament que incompleixen els terminis de l’article 198.4 de la Llei

General de Política Financera, Assegurances i Tresor i a Ministeri d’Economia i
Pel que fa al Període Mig de Pagament de factures aquesta Mancomunitat a
resolt amb 158,50 dies.

Document signat electrònicament al marge.

ACTA PLE

Hisenda.
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Així mateix s’adjunta justificació que s’ha presentat el model a la Direcció
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corresponen a 1 factura.

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector, és de 1.140,30 euros els quals

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Tivissa, 27 de maig de 2020

RESOLC:
Primer.- Reconèixer i liquidar les obligacions derivades dels compromisos despeses adquirits, que
consten a la relació número 00005 corresponent al mes de maig de 2020, que s’inicia per
assentament núm. 000012 d’import 174,19€ i finalitza per l’assentament 000013 d’import 115,46€
i que consta a l’expedient com a Annex 1, i que ascendeix a un total de 289,65€.
Segon.- Ordenar el pagament de la relació esmentada, que consta a l’expedient com a Annex 1,i
que ascendeix a un total de dos-cents vuitanta-nou amb seixanta-cinc euros

Ho mana i signa el President, davant meu la Secretària, que dona fe.

El President

Alfons Garcia Rodríguez
(Document signat electrònicament al marge)

La Secretària

Ma. Àngel Benedicto Esclarín

ACTA PLE

És pels motius anteriorment exposats que,
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Vist el que disposa l’article 44 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
així com l’article 129 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, en relació amb l’article 53 de la mateixa norma i
l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, els articles 185 i
186 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, els articles 58 a 66 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de pressupostos, establint que en les fases de reconeixement i liquidació
d’obligacions i ordenació de pagament és el President l’òrgan competent.

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

Vista la relació de factures amb número 00005 corresponent al mes de maig de 2020, que s’inicia
per assentament núm. 000012 d’import 174,19€ i finalitza per l’assentament 000013 d’import
115,46€ i que consta a l’expedient com a Annex 1, i que ascendeix a un total de 289,65€.

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Tivissa, 27 de maig de 2020
Vista la nòmina corresponent al mes de maig de 2020, degudament desglossada per treballadors i
conceptes, i que ascendeix a un import líquid de 3.487,41 euros.
Vist l’import corresponent a la Seguretat Social de l’empresa i que ascendeix a un import de
1.672,84 euros

Vist l’exposat,

Primer.- Donar per aprovat el resum de nòmina i l’import líquid de la transferència als beneficiaris
que se’n deriva per valor de tres mil quatre-cents vuitanta-set amb quaranta-un € al mes de maig
de 2020 d’acord amb el detall annex.
Segon.- Donar per aprovat l’import corresponent a la Seguretat Social de l’empresa i que ascendeix
a mil sis-cents setanta-dos amb vuitanta-quatre € corresponent al mes de maig de 2020 d’acord
amb el detall annex.
Tercer.- Donar-ne compte al departament de serveis econòmics.

ACTA PLE

HE RESOLT,

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

Atès que la base 20ª i 24ª de les Bases d’execució del pressupost per al 2020, preveu que
l’aprovació de la nòmina mensual del personal al servei de la Mancomunitat correspon a la
Presidència.

El President

Alfons Garcia Rodríguez
Document signat electrònicament al marge

La Secretària

Ma. Àngel Benedicto Esclarín
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Ho mana i signa el President, davant meu la Secretària, que dona fe.

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Tivissa, a data de la signatura

Vist l’informe 2020-0029 emès per la Coordinadora de la Mancomunitat, de 5 de
juny de 2020 que es transcriu literalment:

“INFORME DE LA COORDINACIÓ

Motiu: Cancel·lació de l’edició 2020 del Mercat d’Escapades de l’Agència Catalana de
Turisme

Atès que en data 26 de febrer de 2020 es proposa la despesa de 264,00€ IVA no inclòs
(319,44€ IVA inclòs) de l’Agència Catalana de Turisme amb NIF S0800470G i l’aplicació
pressupostària 2020 1/432/20300/01 per a la participació mitjançant estand expositiu
de Terres de Mestral al Mercat d’Escapades 2020 que s’havia de celebrar del 8 al 10 de
maig de 2020 segons s’exposa a l’Informe de Coordinació 2020-0011.
Atès que el 14 de març del 2020 es va declarar l’estat d’alarma a causa de la pandèmia
COVID-19, la celebració del Mercat d’Escapades ha estat posposada amb la proposta
de diferents dates de realització.
Atès que en data 5 de juny de 2020 es comunica per part de l’Agència Catalana de
Turisme mitjançant correu electrònic a la Coordinació de la MIDIT la cancel·lació del
Mercat d’Escapades per a l’edició 2020.
Atès el motius exposats anteriorment es realitza la següent proposta

PROPOSTA
Primer.- Per l’exposat anteriorment es proposa donar de baixa de la consignació
pressupostaria de les següents despeses:
Agència Catalana de Turisme amb NIF S0800470G per un import de 264,00€
IVA no inclòs (319,44€ IVA inclòs) de l’ Aplicació pressupostària 2020 1/432/20300/01

ACTA PLE

Antecedents

Codi Validació: 9P2KYWX5CMCA7XZ7XZENW2RHT
7DD4NYD7ZR6FL495XXHWYX22Z | Verificació:
| Verificació:
https://midit2020.eadministracio.cat/
https://midit2020.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15
1 de
de278

Data: 05/06/2020

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

Núm. d’expedient: 21/2020

Tivissa, a data de la signatura
Izaskun Cendegui Jaques
Coordinadora

RESOLC:
Primer.- Aprovar donar de baixa de la consignació pressupostaria la despesa de
l’Agència Catalana de Turisme amb NIF S0800470G per un import de 264,00€ IVA
no inclòs (319,44€ IVA inclòs) de l’aplicació pressupostària 2020 1/432/20300/01
degut a la cancel·lació de l’edició 2020 del Mercat d’Escapades.
Segon.- Notificar a la Intervenció de la Mancomunitat i la Coordinació.

Ho mana i signa el President, davant meu la Secretària, que dona fe
El President

Alfons Garcia Rodríguez

Document signat electrònicament al marge

La Secretària

Ma. Àngel Benedicto Esclarín
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És pels motius anteriorment exposats que,

ACTA PLE

Vist el que disposa l’article 44 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, així com l’article 129 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, en relació amb l’article 53 de la mateixa norma i l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, els articles 185 i 186
del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals, els articles 58 a 66 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual
es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos,
establint que en les fases de reconeixement i liquidació d’obligacions i ordenació
de pagament és el President l’òrgan competent.

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

Document signat electrònicament al marge”

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

Tivissa, a data de la signatura
Vista la nòmina corresponent a la nòmina extra de juny de 2020, degudament desglossada per
treballadors i conceptes, i que ascendeix a un import de 3.110,44 euros.
Atès que la base 20ª i 24ª de les Bases d’execució del pressupost per al 2020 , preveu que
l’aprovació de la nòmina mensual del personal al servei de la Mancomunitat correspon a la
Presidència.
Vist l’exposat,

Primer.- Donar per aprovat el resum de nòmina i el import líquid de la transferència als
beneficiaris que se’n deriva per valor de tres mil cent deu amb quaranta-quatre € al mes de juny
(nòmina extra) de 2020 d’acord amb el detall annex.
Segon.- Donar-ne compte al departament de serveis econòmics.

El President

Alfons Garcia Rodríguez

La Secretària

Ma. Àngel Benedicto Esclarín

ACTA PLE

Ho mana i signa el President, davant meu la Secretària, que dona fe.

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

HE RESOLT,
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(Document signat electrònicament al marge)

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Tivissa, 30 de juny de 2020
Vista la nòmina corresponent al mes de juny de 2020, degudament desglossada per treballadors i
conceptes, i que ascendeix a un import líquid de 3.487,41 euros.
Vist l’import corresponent a la Seguretat Social de l’empresa i que ascendeix a un import de
1.672,84 euros

Vist l’exposat,

Primer.- Donar per aprovat el resum de nòmina i l’import líquid de la transferència als beneficiaris
que se’n deriva per valor de tres mil quatre-cents vuitanta-set amb quaranta-un € al mes de juny
de 2020 d’acord amb el detall annex.
Segon.- Donar per aprovat l’import corresponent a la Seguretat Social de l’empresa i que ascendeix
a mil sis-cents setanta-dos amb vuitanta-quatre € corresponent al mes de juny de 2020 d’acord
amb el detall annex.
Tercer.- Donar-ne compte al departament de serveis econòmics.

ACTA PLE

HE RESOLT,

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

Atès que la base 20ª i 24ª de les Bases d’execució del pressupost per al 2020, preveu que
l’aprovació de la nòmina mensual del personal al servei de la Mancomunitat correspon a la
Presidència.

El President

Alfons Garcia Rodríguez
Document signat electrònicament al marge

La Secretària

Ma. Àngel Benedicto Esclarín
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Ho mana i signa el President, davant meu la Secretària, que dona fe.

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Tivissa, 29 de juliol de 2020
Vista la nòmina corresponent al mes de juliol de 2020, degudament desglossada per treballadors i
conceptes, i que ascendeix a un import líquid de 3.487,41 euros.
Vist l’import corresponent a la Seguretat Social de l’empresa i que ascendeix a un import de
1.672,84 euros

Vist l’exposat,

Primer.- Donar per aprovat el resum de nòmina i l’import líquid de la transferència als beneficiaris
que se’n deriva per valor de tres mil quatre-cents vuitanta-set amb quaranta-un € al mes de juliol
de 2020 d’acord amb el detall annex.
Segon.- Donar per aprovat l’import corresponent a la Seguretat Social de l’empresa i que ascendeix
a mil sis-cents setanta-dos amb vuitanta-quatre € corresponent al mes de juliol de 2020 d’acord
amb el detall annex.
Tercer.- Donar-ne compte al departament de serveis econòmics.

ACTA PLE

HE RESOLT,

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

Atès que la base 20ª i 24ª de les Bases d’execució del pressupost per al 2020, preveu que
l’aprovació de la nòmina mensual del personal al servei de la Mancomunitat correspon a la
Presidència.

El President

Alfons Garcia Rodríguez
Document signat electrònicament al marge

La Secretària

Ma. Àngel Benedicto Esclarín
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Ho mana i signa el President, davant meu la Secretària, que dona fe.

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Tivissa, 30 de juliol de 2020

Exercici Econòmic

2020

Número d’Expedient

63/2020

Data de sol·licitud

29/07/2020

Unitat Sol·licitant

Coordinació

Per part de la Unitat gestora de la Mancomunitat es manifesta que EXISTEIX CONSIGNACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA en les aplicacions detallades.

1

PER ADQUIRIR/MOTIVAR NECESSITAT
Atès que la MIDIT per al desenvolupament dels serveis i funcions que presta i com a entitat de
caràcter públic té l’espai web Terres de Mestral per dur a terme la promoció i difusió del territori
en l’àmbit turístic. La web ha necessitat de millores de visibilitat i programació per accedir a un
major públic tal i com es recomanava al pla de comunicació de Terres de Mestral realitzat el
període 2018-2019. Aquestes millores ja han estat implementades i faciliten la comunicació de la
destinació turística. Les millores han estat implementades per l’empresa que va dissenyar la web
en el moment de la seva posada en marxa.

2

TERCER/CONTRACTISTA

N.I.F. / C.I.F.

PRESSUPOST

MOIXO ENGINYERIA INFORMATICA SL

B65606501

284,00€ + IVA (21%)

DATA PRESSUPOST

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ DE L’APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

29/06/2020

1/920/21600/01

MANTENIMENT EQUIPS
PROCESSOS INFORMACIÓ

BASE IMPOSABLE

I.V.A.

TOTAL DESPESA

284,00€

21%

343,64€

TERCER/CONTRACTISTA

N.I.F. / C.I.F.

PRESSUPOST

DATA PRESSUPOST

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ DE L’APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

BASE IMPOSABLE

I.V.A.

TOTAL DESPESA

PER ADQUIRIR/MOTIVAR NECESSITAT

ACTA PLE

Es demana que la següent proposta de despesa es procedeixi a aprovar per RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA i es
realitzi per intervenció el document comptable AD.
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FITXA PROPOSTA FORMALITZACIÓ DE
DOCUMENT COMPTABLE AD, PER A
DESPESES INFERIORS A 5.000 €, IVA
EXCLÒS

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

Vist l’informe 2020-0028 de proposta de despesa inferior a 5.000,00€, de data 29 de juliol de 2020
que es transcriu literalment:
“

N.I.F. / C.I.F.

PRESSUPOST

DATA PRESSUPOST

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ DE L’APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

BASE IMPOSABLE

I.V.A.

TOTAL DESPESA

TOTAL DESPESA (BASE IMPOSABLE)

284,00€

TOTAL DESPESA (I.V.A inclòs)

343,64€

FAIG CONSTAR que els originals de pressupost demanat es troben a les oficines d’aquesta àrea sota el meu
càrrec a disposició d’intervenció.
INFORME DEL SERVEI GESTOR
D'acord amb l'article 28 de la LCSP, la naturalesa i l'extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se,
mitjançant el contracte de referència, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les són
necessàries i les enumerades anteriorment.
Segons disposa l'article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, es
consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracti de
contractes d'obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de subministrament o de serveis, sense
perjudici del que es disposa en l'article 229 en relació amb les obres, serveis i subministraments centralitzats en
l'àmbit estatal.
Els contractistes, compresos en aquest expedient, compten amb capacitat d’obrar i amb l´habilitació
professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte.
INFORME
Primer.- Justificació de la no alteració de l'objecte dels contractes, compresos en aquesta relació:
D' acord amb l'article 118.3 de la LCSP, l'òrgan gestor justifica que no s'està alterant l'objecte del contracte per
evitar l'aplicació de les regles generals de contractació. Així, es DECLARA:
1. Que no s'està fraccionant irregularment l'objecte del contracte per evitar el procediment o la publicitat que li
correspondria.
2. Que no es produeix concatenació, any rere any d'aquest contracte menor, la qual cosa també suposaria
fraccionament irregular.
3. Que els contractistes, compresos en aquesta relació, no han subscrit més contractes menors que individual o
conjuntament superin la xifra de 40.000 euros, quan es tracti de contractes d'obres, o a 15.000 euros, quan es
tracti de contractes de subministrament o de serveis.
4. Quant al límit temporal, de conformitat amb el que s'estableix per la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de l'Estat, Informe 42/2017, de 2 de març de 2018, aquest òrgan gestor, entén que el límit és
d'un any des de l'aprovació de la despesa i la present relació de contractes compleix el que disposa la
normativa.
5. En relació amb l'àmbit material de la limitació de conformitat amb el que s´estableix per la Junta Consultiva
de Contractació Administrativa de l'Estat, Informe 42/2017, de 2 de març de 2018, es fa constar, que el
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TERCER/CONTRACTISTA

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

PER ADQUIRIR/MOTIVAR NECESSITAT

ACTA PLE

3

contractista no ha subscrit cap contracte, QUALITATIVAMENT EQUIVALENT, en el termini d'un any abans de la
data d'aprovació de la despesa per l'òrgan competent.
Per qualitativament equivalent, s´entén efectuar la mateixa prestació respecte al mateix objecte.
6. Que pel que fa al pagament no s´ha utilitzat el sistema de bestretes de caixa fixa.
OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES: (En cas d'obres)
En virtut de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en el contracte
menor d´obres, haurà d'afegir-se, a més, el pressupost de les obres, sense perjudici de què hagi d'existir el
corresponent projecte quan normes especifiques així ho requereixin.
Quan el treball afecti a l'estabilitat o estanquitat de l'obra, segons disposa l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, haurà igualment de sol·licitar-se l'informe de supervisió a què es
refereix l'article 235 de la citada Llei.
I perquè així consti, s'expedeix aquest informe, en el lloc i data assenyalats.
Tivissa, document signat electrònicament al marge.

Vist el que disposa l’article 44 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
així com l’article 129 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, en relació amb l’article 53 de la mateixa norma i
l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, els articles 185 i
186 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, els articles 58 a 66 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de pressupostos, establint que en les fases de reconeixement i liquidació
d’obligacions i ordenació de pagament és el President l’òrgan competent.

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

Presidència”

ACTA PLE

Coordinació

RESOLC:
Primer.- Aprovar la proposta de despesa dels següents proveïdors corresponent a l’empresa MOIXO
ENGINYERIA INFORMATICA SL amb NIF B65606501 per un import amb IVA inclòs de 343,64€
Segon.- Notificar a la Intervenció de la Mancomunitat, la Coordinació i als adjudicataris
Ho mana i signa el President, davant meu la Secretària, que dona fe
El President

Alfons Garcia Rodríguez
Document signat electrònicament al marge

La Secretària

Ma. Àngel Benedicto Esclarín
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És pels motius anteriorment exposats que,

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Tivissa, 3 d’agost de 2020

Vist l’informe 2020-0029 de proposta de despesa superior a 5.000,00€, de data 3 d’agost de 2020 que
es transcriu literalment:

2020

Nombre
d’Expedient

62/2020

Data de
sol·licitud

03/08/2020

Unitat
Sol·licitant

Coordinació

Per part de la Coordinació es manifesta que EXISTEIX CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA en les
aplicacions detallades.
Es demana que la següent proposta de despesa es procedeixi a aprovar per RESOLUCIÓ DE
PRESIDÈNCIA i es realitzi per intervenció el document comptable AD
1

PER ADQUIRIR/MOTIVAR NECESSITAT
La MIDIT organitza el primer cap de setmana de juliol a l’Hospitalet de
l’Infant la Fira “Fruits de la Terra” per la promoció del producte local
del territori de la Mancomunitat.
Atès que enguany aquest acte s’ha cancel·lat degut a la crisi sanitària
de la COVID-19
Atès que dins de les funcions de la MIDIT es contempla el
desenvolupament agrari i econòmic del territori i la Fira fa la funció de
promoció del consum del producte agroalimentari.
Atès que cal potenciar i donar suport al consum i comercialització dels
productes agroalimentaris del territori de la MIDIT com a sector
econòmic i de creació d’ocupació i sobretot en la situació actual
provocada per al crisi sanitària i econòmica de la COVID 19
S’està treballant per realitzar una campanya de promoció del producte
local del territori i es necessari realitzar materials audiovisuals per dur
a terme la campanya.
TERCER/
CONTRA
CTISTA

N.I.F. / C.I.F.

PRESSUPOS
T

Enric
Margalef
Marzo

39471841T

5.400,00€
+IVA (21%)
Retenció
IRPF 7%

DATA

APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

Exercici
Econòmic
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FITXA PROPOSTA
FORMALITZACIÓ DE
DOCUMENT
COMPTABLE AD, PER A
DESPESES SUPERIORS A
5.000 €, IVA EXCLÒS

ACTA PLE

“

DE
L’APLICACIÓ
PRESSUPOS
TÀRIA

23/07/20
20

1/414/22799/
01

TREBALLS
REALITZATS
PER ALTRES
(PRODUCTE
LOCAL)

BASE
IMPOSAB
LE

I.V.A./IRPF

TOTAL
DESPESA

5.400,00
€

21% / 7%

6.156,00€

TOTAL DESPESA (BASE IMPOSABLE)

5.400,00€

TOTAL DESPESA (I.V.A inclòs)

6.156,00€

FAIG CONSTAR que els originals de pressupost demanat es troben a les oficines d’aquesta àrea sota el
meu càrrec a disposició d’intervenció.

D'acord amb l'article 28 de la LCSP, la naturalesa i l'extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se,
mitjançant el contracte de referència, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les
són necessàries i les enumerades anteriorment.
Segons disposa l'article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, es
consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracti de
contractes d'obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de subministrament o de serveis,
sense perjudici del que es disposa en l'article 229 en relació amb les obres, serveis i subministraments
centralitzats en
l'àmbit estatal.
Els contractistes, compresos en aquest expedient, compten amb capacitat d’obrar i amb l´habilitació
professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte.
INFORME
Primer.- Justificació de la no alteració de l'objecte dels contractes, compresos en aquesta relació:
D' acord amb l'article 118.3 de la LCSP, l'òrgan gestor justifica que no s'està alterant l'objecte del
contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació. Així, es DECLARA:
1. Que no s'està fraccionant irregularment l'objecte del contracte per evitar el procediment o la
publicitat que li correspondria.
2. Que no es produeix concatenació, any rere any d'aquest contracte menor, la qual cosa també
suposaria fraccionament irregular.
3. Que els contractistes, compresos en aquesta relació, no han subscrit més contractes menors que
individual o conjuntament superin la xifra de 40.000 euros, quan es tracti de contractes d'obres, o a
15.000 euros, quan es tracti de contractes de subministrament o de serveis.
4. Quant al límit temporal, de conformitat amb el que s'estableix per la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de l'Estat, Informe 42/2017, de 2 de març de 2018, aquest òrgan gestor,
entén que el límit és d'un any des de l'aprovació de la despesa i la present relació de contractes
compleix el que disposa la normativa.

ACTA PLE

INFORME DEL SERVEI GESTOR

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

PRESSUPOST
ÀRIA
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PRESSUP
OST

5. En relació amb l'àmbit material de la limitació de conformitat amb el que s´estableix per la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de l'Estat, Informe 42/2017, de 2 de març de 2018, es fa
constar, que el contractista no ha subscrit cap contracte, QUALITATIVAMENT EQUIVALENT, en el termini
d'un any abans de la data d'aprovació de la despesa per l'òrgan competent.
Per qualitativament equivalent, s´entén efectuar la mateixa prestació respecte al mateix objecte.
6. Que pel que fa al pagament no s´ha utilitzat el sistema de bestretes de caixa fixa.
OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES: (En cas d'obres)
En virtut de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en el
contracte menor d´obres, haurà d'afegir-se, a més, el pressupost de les obres, sense perjudici de què
hagi d'existir el corresponent projecte quan normes especifiques així ho requereixin.
Quan el treball afecti a l'estabilitat o estanquitat de l'obra, segons disposa l'article 118.2 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, haurà igualment de sol·licitar-se l'informe
de supervisió a què es refereix l'article 235 de la citada Llei.
I perquè així consti, s'expedeix aquest informe, en el lloc i data assenyalats.

Presidència”

Vist el que disposa l’article 44 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, així
com l’article 129 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, en relació amb l’article 53 de la mateixa norma i l’article 21 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, els articles 185 i 186 del RDL 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, els articles 58
a 66 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, establint
que en les fases de reconeixement i liquidació d’obligacions i ordenació de pagament és el President
l’òrgan competent.

ACTA PLE

Coordinació

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

Tivissa, document signat electrònicament al marge.

RESOLC:
Primer.- Aprovar la proposta de despesa dels següents proveïdors corresponent a l’empresa Enric
Margalef Marzo amb NIF 39471841T per un import amb IVA inclòs de 6.156,00€
Segon.- Notificar a la Intervenció de la Mancomunitat, la Coordinació i als adjudicataris
Ho mana i signa el President, davant meu la Secretària, que dona fe
El President

Alfons Garcia Rodríguez
Document signat electrònicament al marge

La Secretària

Ma. Àngel Benedicto Esclarín
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És pels motius anteriorment exposats que,

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Tivissa, 10 d’agost de 2020

Vist l’informe 2020-0030 de proposta de despesa inferior a 5.000,00€, de data 10 d’agost de 2020
que es transcriu literalment:

Exercici Econòmic

2020

Número
d’Expedient

64/2020

Data de sol·licitud

10/08/2020

Unitat Sol·licitant

Coordinació

Es demana que la següent proposta de despesa es procedeixi a aprovar per RESOLUCIÓ DE
PRESIDÈNCIA i es realitzi per intervenció el document comptable AD.
1

PER ADQUIRIR/MOTIVAR NECESSITAT
Atès que la MIDIT ha de presentar regularment la declaració de l’IRPF i
l’IVA a l’Agència tributària.
Atès que el segell de certificat per fer la presentació telemàtica de les
declaracions esmentades durant el mes de juliol de 2020 es trobava
caducat.
Atès que la renovació del segell no ha estat possible fins a finals de juliol
de 2020.
Atès que ha estat necessari fer aquest tràmit mitjançant una gestoria per
a complir amb els terminis establerts.
TERCER/CONTRACTI
STA

N.I.F. / C.I.F.

PRESSUPOS
T

MOLLA RUDIEZ
OLIVA, SAP

A43202092

116,75+ IVA
(21%)

DATA PRESSUPOST

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRI
A

DESCRIPCIÓ
DE
L’APLICACIÓ
PRESSUPOS
TÀRIA

04/08/2020

1/920/22799/01

TREBALLS
REALITZATS
PER ALTRES
EMPRESES

Y

ACTA PLE

Per part de la Unitat gestora de la Mancomunitat es manifesta que EXISTEIX CONSIGNACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA en les aplicacions detallades.
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FITXA
PROPOSTA
FORMALITZACIÓ
DE
DOCUMENT COMPTABLE
AD, PER A DESPESES
INFERIORS A 5.000 €, IVA
EXCLÒS

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

“

TOTAL
DESPESA

116,75€

21%

141,27€

TERCER/CONTRACTI
STA

N.I.F. / C.I.F.

PRESSUPOS
T

DATA PRESSUPOST

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRI
A

DESCRIPCIÓ
DE
L’APLICACIÓ
PRESSUPOS
TÀRIA

BASE IMPOSABLE

I.V.A.

TOTAL
DESPESA

PER ADQUIRIR/MOTIVAR NECESSITAT

TERCER/CONTRACTI
STA

N.I.F. / C.I.F.

PRESSUPOS
T

DATA PRESSUPOST

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRI
A

DESCRIPCIÓ
DE
L’APLICACIÓ
PRESSUPOS
TÀRIA

BASE IMPOSABLE

I.V.A.

TOTAL
DESPESA

TOTAL DESPESA (BASE IMPOSABLE)

116,75€

TOTAL DESPESA (I.V.A inclòs)

141,27€

FAIG CONSTAR que els originals de pressupost demanat es troben a les oficines d’aquesta àrea
sota el meu càrrec a disposició d’intervenció.
INFORME DEL SERVEI GESTOR

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

PER ADQUIRIR/MOTIVAR NECESSITAT
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3

I.V.A.

ACTA PLE

2

BASE IMPOSABLE

D'acord amb l'article 28 de la LCSP, la naturalesa i l'extensió de les necessitats que pretenen cobrirse, mitjançant el contracte de referència, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per
satisfer-les són necessàries i les enumerades anteriorment.
Segons disposa l'article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es
tracti de contractes d'obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de subministrament o
de serveis, sense perjudici del que es disposa en l'article 229 en relació amb les obres, serveis i
subministraments centralitzats en
l'àmbit estatal.
Els contractistes, compresos en aquest expedient, compten amb capacitat d’obrar i amb l
´habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte.
INFORME

OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES: (En cas d'obres)
En virtut de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en
el contracte menor d´obres, haurà d'afegir-se, a més, el pressupost de les obres, sense perjudici de
què hagi d'existir el corresponent projecte quan normes especifiques així ho requereixin.
Quan el treball afecti a l'estabilitat o estanquitat de l'obra, segons disposa l'article 118.2 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, haurà igualment de sol·licitar-se
l'informe de supervisió a què es refereix l'article 235 de la citada Llei.
I perquè així consti, s'expedeix aquest informe, en el lloc i data assenyalats.
Tivissa, document signat electrònicament al marge.

Coordinació

Presidència”
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1. Que no s'està fraccionant irregularment l'objecte del contracte per evitar el procediment o la
publicitat que li correspondria.
2. Que no es produeix concatenació, any rere any d'aquest contracte menor, la qual cosa també
suposaria fraccionament irregular.
3. Que els contractistes, compresos en aquesta relació, no han subscrit més contractes menors
que individual o conjuntament superin la xifra de 40.000 euros, quan es tracti de contractes
d'obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de subministrament o de serveis.
4. Quant al límit temporal, de conformitat amb el que s'estableix per la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de l'Estat, Informe 42/2017, de 2 de març de 2018, aquest òrgan
gestor, entén que el límit és d'un any des de l'aprovació de la despesa i la present relació de
contractes compleix el que disposa la normativa.
5. En relació amb l'àmbit material de la limitació de conformitat amb el que s´estableix per la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de l'Estat, Informe 42/2017, de 2 de març de 2018, es fa
constar, que el contractista no ha subscrit cap contracte, QUALITATIVAMENT EQUIVALENT, en el
termini d'un any abans de la data d'aprovació de la despesa per l'òrgan competent.
Per qualitativament equivalent, s´entén efectuar la mateixa prestació respecte al mateix objecte.
6. Que pel que fa al pagament no s´ha utilitzat el sistema de bestretes de caixa fixa.

ACTA PLE

D' acord amb l'article 118.3 de la LCSP, l'òrgan gestor justifica que no s'està alterant l'objecte del
contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació. Així, es DECLARA:

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

Primer.- Justificació de la no alteració de l'objecte dels contractes, compresos en aquesta relació:

Vist el que disposa l’article 44 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, així com l’article 129 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, en relació amb l’article 53 de la mateixa
norma i l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, els
articles 185 i 186 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, els articles 58 a 66 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, establint que en les fases de reconeixement i
liquidació d’obligacions i ordenació de pagament és el President l’òrgan competent.

Primer.- Aprovar la proposta de despesa dels següents proveïdors corresponent a l’empresa
MOLLA RUDIEZ Y OLIVA, SAP amb NIF A43202092 per un import amb IVA inclòs de 141,27€
Segon.- Notificar a la Intervenció de la Mancomunitat, la Coordinació i als adjudicataris
Ho mana i signa el President, davant meu la Secretària, que dona fe

Alfons Garcia Rodríguez
Document signat electrònicament al marge

La Secretària

Ma. Àngel Benedicto Esclarín
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El President

ACTA PLE

RESOLC:

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

És pels motius anteriorment exposats que,

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Tivissa, 18 d’agost de 2020

Vist l’informe 2020-0031 de proposta de despesa inferior a 5.000,00€, de data 18 d’agost de 2020
que es transcriu literalment:

Exercici Econòmic

2020

Número d’Expedient

67/2020

Data de sol·licitud

17/08/2020

Unitat Sol·licitant

Coordinació

Es demana que la següent proposta de despesa es procedeixi a aprovar per RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA i
es realitzi per intervenció el document comptable AD.
1

PER ADQUIRIR/MOTIVAR NECESSITAT
Atès que la MIDIT per al desenvolupament dels serveis i funcions que presta i com a entitat de
caràcter públic requereix del servei d’un gestor d’expedients i de la certificació corresponent

2

3

TERCER/CONTRACTISTA

N.I.F. / C.I.F.

PRESSUPOST

ESPUBLICO Servicios para la
administración SA

A50878842

189,12€+ IVA (21%)

DATA PRESSUPOST

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ DE L’APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

17/08/2020

1/920/21600/01

MANTENIMENT EQUIPS
PROCESSOS INFORMACIÓ

BASE IMPOSABLE

I.V.A.

TOTAL DESPESA

189.12€

21%

228,84€

TERCER/CONTRACTISTA

N.I.F. / C.I.F.

PRESSUPOST

DATA PRESSUPOST

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ DE L’APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

BASE IMPOSABLE

I.V.A.

TOTAL DESPESA

PER ADQUIRIR/MOTIVAR NECESSITAT

PER ADQUIRIR/MOTIVAR NECESSITAT

ACTA PLE

Per part de la Unitat gestora de la Mancomunitat es manifesta que EXISTEIX CONSIGNACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA en les aplicacions detallades.
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FITXA PROPOSTA FORMALITZACIÓ DE
DOCUMENT COMPTABLE AD, PER A
DESPESES INFERIORS A 5.000 €, IVA
EXCLÒS

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

“

PRESSUPOST

DATA PRESSUPOST

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ DE L’APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

BASE IMPOSABLE

I.V.A.

TOTAL DESPESA

TOTAL DESPESA (BASE IMPOSABLE)

189,12€

TOTAL DESPESA (I.V.A inclòs)

228,84€

FAIG CONSTAR que els originals de pressupost demanat es troben a les oficines d’aquesta àrea sota el meu
càrrec a disposició d’intervenció.

D'acord amb l'article 28 de la LCSP, la naturalesa i l'extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se,
mitjançant el contracte de referència, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les són
necessàries i les enumerades anteriorment.
Segons disposa l'article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, es
consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracti de
contractes d'obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de subministrament o de serveis, sense
perjudici del que es disposa en l'article 229 en relació amb les obres, serveis i subministraments
centralitzats en
l'àmbit estatal.
Els contractistes, compresos en aquest expedient, compten amb capacitat d’obrar i amb l´habilitació
professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte.
INFORME
Primer.- Justificació de la no alteració de l'objecte dels contractes, compresos en aquesta relació:
D' acord amb l'article 118.3 de la LCSP, l'òrgan gestor justifica que no s'està alterant l'objecte del contracte
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació. Així, es DECLARA:
1. Que no s'està fraccionant irregularment l'objecte del contracte per evitar el procediment o la publicitat
que li correspondria.
2. Que no es produeix concatenació, any rere any d'aquest contracte menor, la qual cosa també suposaria
fraccionament irregular.
3. Que els contractistes, compresos en aquesta relació, no han subscrit més contractes menors que
individual o conjuntament superin la xifra de 40.000 euros, quan es tracti de contractes d'obres, o a 15.000
euros, quan es tracti de contractes de subministrament o de serveis.
4. Quant al límit temporal, de conformitat amb el que s'estableix per la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de l'Estat, Informe 42/2017, de 2 de març de 2018, aquest òrgan gestor, entén que el límit
és d'un any des de l'aprovació de la despesa i la present relació de contractes compleix el que disposa la
normativa.
5. En relació amb l'àmbit material de la limitació de conformitat amb el que s´estableix per la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de l'Estat, Informe 42/2017, de 2 de març de 2018, es fa
constar, que el contractista no ha subscrit cap contracte, QUALITATIVAMENT EQUIVALENT, en el termini
d'un any abans de la data d'aprovació de la despesa per l'òrgan competent.

ACTA PLE

INFORME DEL SERVEI GESTOR

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

N.I.F. / C.I.F.
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TERCER/CONTRACTISTA

Per qualitativament equivalent, s´entén efectuar la mateixa prestació respecte al mateix objecte.
6. Que pel que fa al pagament no s´ha utilitzat el sistema de bestretes de caixa fixa.
OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES: (En cas d'obres)
En virtut de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en el
contracte menor d´obres, haurà d'afegir-se, a més, el pressupost de les obres, sense perjudici de què hagi
d'existir el corresponent projecte quan normes especifiques així ho requereixin.
Quan el treball afecti a l'estabilitat o estanquitat de l'obra, segons disposa l'article 118.2 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, haurà igualment de sol·licitar-se l'informe de supervisió
a què es refereix l'article 235 de la citada Llei.
I perquè així consti, s'expedeix aquest informe, en el lloc i data assenyalats.
Tivissa, document signat electrònicament al marge.

Vist el que disposa l’article 44 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
així com l’article 129 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, en relació amb l’article 53 de la mateixa norma i
l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, els articles 185 i
186 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, els articles 58 a 66 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de pressupostos, establint que en les fases de reconeixement i liquidació
d’obligacions i ordenació de pagament és el President l’òrgan competent.
És pels motius anteriorment exposats que,

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

Presidència”

ACTA PLE

Coordinació

Primer.- Aprovar la proposta de despesa dels següents proveïdors corresponent a l’empresa
ESPUBLICO Servicios para la Administración SA amb NIF A50878842 per un import amb IVA inclòs
de 228,84€
Segon.- Notificar a la Intervenció de la Mancomunitat, la Coordinació i als adjudicataris
Ho mana i signa el President, davant meu la Secretària, que dona fe
El President

Alfons Garcia Rodríguez
Document signat electrònicament al marge

La Secretària

Ma. Àngel Benedicto Esclarín
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RESOLC:

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Tivissa, 26 d’agost de 2020
Vista la nòmina corresponent al mes d’agost de 2020, degudament desglossada per treballadors i
conceptes, i que ascendeix a un import líquid de 3.515,64 euros.
Vist l’import corresponent a la Seguretat Social de l’empresa i que ascendeix a un import de
1.686,22 euros

Vist l’exposat,

Primer.- Donar per aprovat el resum de nòmina i l’import líquid de la transferència als beneficiaris
que se’n deriva per valor de tres mil cinc-cents quinze amb seixanta-quatre € al mes d’agost de
2020 d’acord amb el detall annex.
Segon.- Donar per aprovat l’import corresponent a la Seguretat Social de l’empresa i que ascendeix
a mil sis-cents vuitanta-sis amb vint-i-dos € corresponent al mes d’agost de 2020 d’acord amb el
detall annex.
Tercer.- Donar-ne compte al departament de serveis econòmics.

ACTA PLE

HE RESOLT,

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

Atès que la base 20ª i 24ª de les Bases d’execució del pressupost per al 2020, preveu que
l’aprovació de la nòmina mensual del personal al servei de la Mancomunitat correspon a la
Presidència.

El President

Alfons Garcia Rodríguez
Document signat electrònicament al marge

La Secretària

Ma. Àngel Benedicto Esclarín
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Ho mana i signa el President, davant meu la Secretària, que dona fe.

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Tivissa, 26 d’agost de 2020

RESOLC:
Primer.- Reconèixer i liquidar les obligacions derivades dels compromisos despeses adquirits, que
consten a la relació número 2020.2.0000117.000 d’import 145,20 € i finalitza per assentament
núm. 2020.2.0000141.000 d’import 65,00€ i que consta a l’expedient com a Annex 1, i que
ascendeix a un total de 535,20€.
Segon.- Ordenar el pagament de la relació esmentada, que consta a l’expedient com a Annex 1,i
que ascendeix a un total de cinc-cents trenta-cinc amb vint euros

Ho mana i signa el President, davant meu la Secretària, que dona fe.

El President

Alfons Garcia Rodríguez
(Document signat electrònicament al marge)

La Secretària

Ma. Àngel Benedicto Esclarín
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És pels motius anteriorment exposats que,

ACTA PLE

Vist el que disposa l’article 44 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
així com l’article 129 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, en relació amb l’article 53 de la mateixa norma i
l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, els articles 185 i
186 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, els articles 58 a 66 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de pressupostos, establint que en les fases de reconeixement i liquidació
d’obligacions i ordenació de pagament és el President l’òrgan competent.

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

Vista la relació de despeses amb número 2020.2.0000001R corresponent al mes d’agost de 2020,
que s’inicia per assentament núm. 2020.2.0000117.000 d’import 145,20 € i finalitza per
assentament núm. 2020.2.0000141.000 d’import 65,00€ i que consta a l’expedient com a Annex
1, i que ascendeix a un total de 535,20€.

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Tivissa, 26 d’agost de 2020

RESOLC:
Primer.- Reconèixer i liquidar les obligacions derivades dels compromisos despeses adquirits, que
consten a la relació número 2020.0000001F corresponent al mes d’agost de 2020, que s’inicia per
assentament núm. 2020.0000015 d’import 605,00€ i finalitza per l’assentament 2020.0000021
d’import 228,84 € i que consta a l’expedient com a Annex 1, i que ascendeix a un total de 7.731,75
€.
Segon.- Ordenar el pagament de la relació esmentada, que consta a l’expedient com a Annex 1,i
que ascendeix a un total de set mil set-cents trenta-un amb setanta-cinc euros

Ho mana i signa el President, davant meu la Secretària, que dona fe.

El President

Alfons Garcia Rodríguez
(Document signat electrònicament al marge)

La Secretària

Ma. Àngel Benedicto Esclarín
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És pels motius anteriorment exposats que,

ACTA PLE

Vist el que disposa l’article 44 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
així com l’article 129 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, en relació amb l’article 53 de la mateixa norma i
l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, els articles 185 i
186 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, els articles 58 a 66 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de pressupostos, establint que en les fases de reconeixement i liquidació
d’obligacions i ordenació de pagament és el President l’òrgan competent.

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

Vista la relació de factures amb número 2020.0000001F corresponent al mes d’agost de 2020, que
s’inicia per assentament núm. 2020.0000015 d’import 605,00€ i finalitza per l’assentament
2020.0000021 d’import 228,84 € i que consta a l’expedient com a Annex 1, i que ascendeix a un
total de 7.731,75 €.

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Vist el Decret d’alcaldia de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (municipi d’origen) 20200264 de 14 de maig de 2020 pel que es manifesta la pròrroga de provisió de la vacant
d’Intervenció d’entrada de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant durant el
termini d’un any, mitjançant comissió de serveis al Sr. VICENTE VAYÁ MORTE, funcionari
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, secretari-interventor

Vist que hi ha conformitat per part del Sr. VICENTE VAYÀ MORTE per continuar exercint les
funcions d’interventor d’entrada a l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant en
règim de comissió de serveis.
Examinada la documentació que l´acompanya i d’acord amb el que s’estableix a l’article
21.1.h) de la Llei 7/85, de 2 d’ abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
RESOLC:
PRIMER.- Donar conformitat a la proposta de renovació del nomenament en règim de
comissió de serveis del Sr. VICENTE VAYÀ MORTE com a Interventor de l’Ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, amb una duració d’un any fins al 21 d’abril de 2021.
SEGON.- Notificar aquesta resolució a l’interessat i a la Direcció General d’Administració
Local pe tal de que autoritzi l’esmentat nomenament del Sr. VICENTE VAYÀ MORTE.
TERCER.- Donar compte d’aquesta resolució al proper plenari.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde, en data ut supra, davant meu la Secretària Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al marge
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Vista la Resolució de la direcció General d´Administració Local de 3 de maig de 2019 per la
s’autoritza al Sr. Vicente Vayà Morte, amb DNI 29198530F una comissió de serveis per
ocupar el lloc de treball d’intervenció de classe segona de l’Ajuntament de Vandellòs i
l’Hospitalet de l´Infant, reservat a personal funcionari d’Administració local amb
habilitació de caràcter nacional, subsecala intervenció, categoria d’entrada, amb efectes
des del 21 d’ abril de 2019

ACTA PLE

Vista la Resolució de l’alcaldia de 8 d’ abril de 2019 (2019-0313) pel que es sol.licita a la
Direcció General d’Administració Local que es proveeixi la vacant d’Intervenció d’entrada
de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant durant el termini màxim de dos anys
( inicialment un any ) , mitjançant comissió de serveis al Sr. VICENTE VAYÁ MORTE,
funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, secretariinterventor.

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

« DECRET DE L’ ALCALDIA

Davant meu,
L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA»

Atès que en data a 21 d’abril de 2019, éssent les 9 hores, compareix davant el Sr. AlcaldePresident de l´Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l´Infant, Alfons Garcia, assistit per
la Secretària General de la Corporació, M. Àngel Benedicto que dona fe, qui acredita ser
Vicente Vayá Morte amb NIF 29198530F, amb l´objecte de prendre possessió com a
Interventor d’aquesta Corporació, dins del termini establert, de conformitat, amb la
resolució de la Direcció General d´administració local, d’autorització per ocupar el lloc de
treball d´intervenció de l’Ajuntament de Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant, en comissió de
serveis, per un període d’un any, prorrogable, prèvia sol.licitud, una vegada finalitzat el
termini en cas de no haver-se cobert el lloc de treball amb caràcter definitiu.

HE RESOLT:

SEGON.- Donar-ne compte a l’interessat, a la Direcció General d’Administració Local de la
Generalitat de Catalunya, al Departament de Secretaria general, al Departament de
recursos humans , la Coordinació de la Mancomunitat i oficines bancàries.
TERCER.- Donar compte d’aquesta resolució al proper plenari.

ACTA PLE

PRIMER.- Donar conformitat a la proposta de renovació del nomenament en règim de
comissió de serveis del Sr. VICENTE VAYÀ MORTE com a Interventor de la Mancomunitat,
amb una duració d’un any fins al 21 d’abril de 2021

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

Atès que l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant forma part de la
Mancomunitat.

Tivissa, document signat electrònicament al marge.
El President

Alfons Garcia Rodríguez
(Document signat electrònicament al marge)

La Secretària

Ma. Àngel Benedicto Esclarín

Codi Validació: 9P2KYWX5CMCA7XZ7XZENW2RHT
7MJQHFL43Y4PKDF6NKWQ6SLFQ | |Verificació:
Verificació:https://midit2020.eadministracio.cat/
https://midit2020.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 37
2 de
de278

Ho mana i signa el Sr. President , en data ut supra, davant meu la Secretària

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Tivissa, 8 de setembre de 2020

Vist l’informe 2020-0033 de proposta de despesa inferior a 5.000,00€, de data 8 de
setembre de 2020 que es transcriu literalment:

Exercici
Econòmic

2020

Número
d’Expedient

77/2020

Data de
sol·licitud

8/09/2020

Unitat
Sol·licitant

Coordinaci
ó

Per part de la Unitat gestora de la Mancomunitat es manifesta que EXISTEIX CONSIGNACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA en les aplicacions detallades.
Es demana que la següent proposta de despesa es procedeixi a aprovar per RESOLUCIÓ DE
PRESIDÈNCIA i es realitzi per intervenció el document comptable AD.
PER ADQUIRIR/MOTIVAR NECESSITAT
Atès que la MIDIT mitjançant la marca Terres de Mestral realitza la promoció turística del
territori de la MIDIT
Atès que es necessari comptar amb el subministrament de material gràfic per a la
promoció del producte turístic Camí de Mestral (1.500 unitats)
Atès que actualment no hi ha existències disponibles dels fulletons promocionals de Camí
de Mestral i estan sent sol·licitats per les oficines de turisme del territori

2

TERCER/CONTRACTISTA

N.I.F. / C.I.F.

PRESSUPOST

Eva Alonso Domènech

39882190Y

450,00€+21% IVA

DATA PRESSUPOST

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ DE
L’APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

7/09/2020

1 432 22602 01

Publicitat i propaganda

BASE IMPOSABLE

I.V.A.

TOTAL DESPESA

450,00€

21%

544,50€

PER ADQUIRIR/MOTIVAR NECESSITAT
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Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

FITXA PROPOSTA
FORMALITZACIÓ DE
DOCUMENT
COMPTABLE AD,
PER A DESPESES
INFERIORS A 5.000
€, IVA EXCLÒS

ACTA PLE

“

N.I.F. / C.I.F.

PRESSUPOST

DATA PRESSUPOST

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ DE
L’APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

BASE IMPOSABLE

I.V.A.

TOTAL DESPESA

TERCER/CONTRACTISTA

N.I.F. / C.I.F.

PRESSUPOST

DATA PRESSUPOST

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ DE
L’APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

BASE IMPOSABLE

I.V.A.

TOTAL DESPESA

450,00€

TOTAL DESPESA (I.V.A inclòs)

544,50€

FAIG CONSTAR que els originals de pressupost demanat es troben a les oficines d’aquesta
àrea sota el meu càrrec a disposició d’intervenció.
INFORME DEL SERVEI GESTOR
D'acord amb l'article 28 de la LCSP, la naturalesa i l'extensió de les necessitats que pretenen
cobrir-se, mitjançant el contracte de referència, així com la idoneïtat del seu objecte i
contingut per satisfer-les són necessàries i les enumerades anteriorment.
Segons disposa l'article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000
euros, quan es tracti de contractes d'obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de
subministrament o de serveis, sense perjudici del que es disposa en l'article 229 en relació
amb les obres, serveis i subministraments centralitzats en
l'àmbit estatal.
Els contractistes, compresos en aquest expedient, compten amb capacitat d’obrar i amb l
´habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte.
INFORME
Primer.- Justificació de la no alteració de l'objecte dels contractes, compresos en aquesta
relació:
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TOTAL DESPESA (BASE IMPOSABLE)

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

PER ADQUIRIR/MOTIVAR NECESSITAT

ACTA PLE

3

TERCER/CONTRACTISTA

I perquè així consti, s'expedeix aquest informe, en el lloc i data assenyalats.
Tivissa, document signat electrònicament al marge.

Coordinació

Presidència”

Vist el que disposa l’article 44 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, així com l’article 129 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, en relació amb
l’article 53 de la mateixa norma i l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, els articles 185 i 186 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, els articles 58 a 66 del
RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES: (En cas d'obres)
En virtut de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, en el contracte menor d´obres, haurà d'afegir-se, a més, el pressupost de les obres,
sense perjudici de què hagi d'existir el corresponent projecte quan normes especifiques així
ho requereixin.
Quan el treball afecti a l'estabilitat o estanquitat de l'obra, segons disposa l'article 118.2 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, haurà igualment de
sol·licitar-se l'informe de supervisió a què es refereix l'article 235 de la citada Llei.
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1. Que no s'està fraccionant irregularment l'objecte del contracte per evitar el procediment
o la publicitat que li correspondria.
2. Que no es produeix concatenació, any rere any d'aquest contracte menor, la qual cosa
també suposaria fraccionament irregular.
3. Que els contractistes, compresos en aquesta relació, no han subscrit més contractes
menors que individual o conjuntament superin la xifra de 40.000 euros, quan es tracti de
contractes d'obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de subministrament o de
serveis.
4. Quant al límit temporal, de conformitat amb el que s'estableix per la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de l'Estat, Informe 42/2017, de 2 de març de 2018, aquest
òrgan gestor, entén que el límit és d'un any des de l'aprovació de la despesa i la present
relació de contractes compleix el que disposa la normativa.
5. En relació amb l'àmbit material de la limitació de conformitat amb el que s´estableix per
la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l'Estat, Informe 42/2017, de 2 de
març de 2018, es fa constar, que el contractista no ha subscrit cap contracte,
QUALITATIVAMENT EQUIVALENT, en el termini d'un any abans de la data d'aprovació de la
despesa per l'òrgan competent.
Per qualitativament equivalent, s´entén efectuar la mateixa prestació respecte al mateix
objecte.
6. Que pel que fa al pagament no s´ha utilitzat el sistema de bestretes de caixa fixa.

ACTA PLE

D' acord amb l'article 118.3 de la LCSP, l'òrgan gestor justifica que no s'està alterant
l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació. Així, es
DECLARA:

pressupostos, establint que en les fases de reconeixement i liquidació d’obligacions i
ordenació de pagament és el President l’òrgan competent.
És pels motius anteriorment exposats que,

RESOLC:
Primer.- Aprovar la proposta de despesa dels següents proveïdors corresponent a
l’empresa Eva Alonso Domènech amb NIF 39882190Y per un import amb IVA inclòs de
544,50€
Segon.- Notificar a la Intervenció de la Mancomunitat, la Coordinació i als adjudicataris

Document signat electrònicament al marge

Ma. Àngel Benedicto Esclarín
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Alfons Garcia Rodríguez

La Secretària

ACTA PLE

El President

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

Ho mana i signa el President, davant meu la Secretària, que dona fe

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Tivissa, 8 de setembre de 2020

Vist l’informe 2020-0032 de proposta de despesa inferior a 5.000,00€, de data 7 de
setembre de 2020 que es transcriu literalment:

Exercici Econòmic

2020

Número d’Expedient

71/2020

Data de sol·licitud

04/09/2020

Unitat Sol·licitant

Coordinació

Es demana que la següent proposta de despesa es procedeixi a aprovar per RESOLUCIÓ DE
PRESIDÈNCIA i es realitzi per intervenció el document comptable AD.
1

PER ADQUIRIR/MOTIVAR NECESSITAT
Atès que la MIDIT ha de mantenir documents i material videogràfic de les activitats que
realitza de les seves activitats tant per al propi arxiu com per a la justificació i auditoria
de les subvencions de les quals és beneficiària.
Atès que l’espai que ocupen aquest arxius són d’un gran volum
Atès que també és necessari tenir un espai de còpia de seguretat
Atès que Dropbox proporciona aquest espai al núvol

2

TERCER/CONTRACTISTA

N.I.F. / C.I.F.

PRESSUPOST

Dropbox International Unlimited
Company

IE 9852817J

99,07€ + 21% IVA

DATA PRESSUPOST

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ DE
L’APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

17/08/2020

1 920 01 21600 01

MANTENIMENT EQUIPS
PROCESSOS INFORMACIÓ
(WEB)

BASE IMPOSABLE

I.V.A.

TOTAL DESPESA

99,07€

21%

119,88€

PER ADQUIRIR/MOTIVAR NECESSITAT

ACTA PLE

Per part de la Unitat gestora de la Mancomunitat es manifesta que EXISTEIX CONSIGNACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA en les aplicacions detallades.
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FITXA PROPOSTA
FORMALITZACIÓ DE
DOCUMENT COMPTABLE
AD, PER A DESPESES
INFERIORS A 5.000 €, IVA
EXCLÒS

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

“

N.I.F. / C.I.F.

PRESSUPOST

DATA PRESSUPOST

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ DE
L’APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

BASE IMPOSABLE

I.V.A.

TOTAL DESPESA

TERCER/CONTRACTISTA

N.I.F. / C.I.F.

PRESSUPOST

DATA PRESSUPOST

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ DE
L’APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

BASE IMPOSABLE

I.V.A.

TOTAL DESPESA

99,07€

TOTAL DESPESA (I.V.A inclòs)

119,88€

FAIG CONSTAR que els originals de pressupost demanat es troben a les oficines d’aquesta àrea sota el
meu càrrec a disposició d’intervenció.
INFORME DEL SERVEI GESTOR
D'acord amb l'article 28 de la LCSP, la naturalesa i l'extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se,
mitjançant el contracte de referència, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les
són necessàries i les enumerades anteriorment.
Segons disposa l'article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, es
consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracti
de contractes d'obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de subministrament o de serveis,
sense perjudici del que es disposa en l'article 229 en relació amb les obres, serveis i subministraments
centralitzats en
l'àmbit estatal.
Els contractistes, compresos en aquest expedient, compten amb capacitat d’obrar i amb l´habilitació
professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte.
INFORME
Primer.- Justificació de la no alteració de l'objecte dels contractes, compresos en aquesta relació:
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TOTAL DESPESA (BASE IMPOSABLE)

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

PER ADQUIRIR/MOTIVAR NECESSITAT

ACTA PLE

3

TERCER/CONTRACTISTA

OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES: (En cas d'obres)
En virtut de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en el
contracte menor d´obres, haurà d'afegir-se, a més, el pressupost de les obres, sense perjudici de què
hagi d'existir el corresponent projecte quan normes especifiques així ho requereixin.
Quan el treball afecti a l'estabilitat o estanquitat de l'obra, segons disposa l'article 118.2 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, haurà igualment de sol·licitar-se l'informe
de supervisió a què es refereix l'article 235 de la citada Llei.
I perquè així consti, s'expedeix aquest informe, en el lloc i data assenyalats.

ACTA PLE

1. Que no s'està fraccionant irregularment l'objecte del contracte per evitar el procediment o la
publicitat que li correspondria.
2. Que no es produeix concatenació, any rere any d'aquest contracte menor, la qual cosa també
suposaria fraccionament irregular.
3. Que els contractistes, compresos en aquesta relació, no han subscrit més contractes menors que
individual o conjuntament superin la xifra de 40.000 euros, quan es tracti de contractes d'obres, o a
15.000 euros, quan es tracti de contractes de subministrament o de serveis.
4. Quant al límit temporal, de conformitat amb el que s'estableix per la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de l'Estat, Informe 42/2017, de 2 de març de 2018, aquest òrgan gestor,
entén que el límit és d'un any des de l'aprovació de la despesa i la present relació de contractes
compleix el que disposa la normativa.
5. En relació amb l'àmbit material de la limitació de conformitat amb el que s´estableix per la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de l'Estat, Informe 42/2017, de 2 de març de 2018, es fa
constar, que el contractista no ha subscrit cap contracte, QUALITATIVAMENT EQUIVALENT, en el
termini d'un any abans de la data d'aprovació de la despesa per l'òrgan competent.
Per qualitativament equivalent, s´entén efectuar la mateixa prestació respecte al mateix objecte.
6. Que pel que fa al pagament no s´ha utilitzat el sistema de bestretes de caixa fixa.

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

D' acord amb l'article 118.3 de la LCSP, l'òrgan gestor justifica que no s'està alterant l'objecte del
contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació. Així, es DECLARA:

Coordinació

Presidència”

Vist el que disposa l’article 44 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, així com l’article 129 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, en relació amb
l’article 53 de la mateixa norma i l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, els articles 185 i 186 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, els articles 58 a 66 del
RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de
pressupostos, establint que en les fases de reconeixement i liquidació d’obligacions i
ordenació de pagament és el President l’òrgan competent.
És pels motius anteriorment exposats que,
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Tivissa, document signat electrònicament al marge.

RESOLC:
Primer.- Aprovar la proposta de despesa dels següents proveïdors corresponent a
l’empresa Dropbox International Unlimited Company amb VAT IE 9852817J per un import
amb IVA inclòs de 119,88€
Segon.- Notificar a la Intervenció de la Mancomunitat, la Coordinació i als adjudicataris
Ho mana i signa el President, davant meu la Secretària, que dona fe

Ma. Àngel Benedicto Esclarín

ACTA PLE

Document signat electrònicament al marge

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

Alfons Garcia Rodríguez

La Secretària
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El President

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA
Tivissa,

a.
Actuacions musicals per amenitzar l’esdeveniment que hauria de constar, com a
mínim de tres grups per dia, es poden repetir d’un dia a l’altre, si s’escau, però no el
mateix dia. L’estil música de la fira és swing, jazz, soul i blues.
b.
Cabina de lavabo amb neteja de nit, entre el primer dia i el segon dia de fira.
c.
Seguretat/vigilància de la fira en les hores que està tancada, de la 01h a les 18h
del dissabte, 17 hores de vigilància.
d.
Publicitat i promoció de la Fira en mitjans de comunicació (premsa, radio,...)
e.
Material de decoració, si s’escau.
f.
So i il·luminació per les actuacions en escenari i de nit, adequada i
ajustada als requeriments, fitxa tècnica, dels grups de música que han d’actuar. Així com
posar en contacte als responsables del so amb els grups musicals per tal de fer les proves
de so.
g.
Aprovisionament de copes de vidre tensionat de 35cl, tipus model Atenea,
Syrah...
h.
Aprovisionament d’aigua per oferir-la de forma gratuïta als assistents de la fira i
els grups de música

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

Resultant que la Memòria descriptiva proposa com a pas previ al procediment de
contractació del servei d'organització de la Fira de producte local de la Mancomunitat
que pugui ser proposat per la Presidència, com a òrgan de contractació, la convocatòria
d’una Consulta Preliminar del Mercat, que permetrà identificar les millors solucions
existents en el mercat i la cerca de solucions innovadores en relació amb els següents
aspectes del futur contracte:
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Resultant que l’objecte de la Consulta Preliminar del Mercat és incentivar la concurrència
i valer-se de l’assessorament de tercers, ja siguin experts, autoritats independents,
col·legis professionals, o operadors econòmics actius en el mercat, per a la presentació i
desenvolupament de propostes innovadores en l’àmbit de la implementació de
l’esmentat servei. Després de la consulta esmentada, i en funció de la viabilitat de les
propostes i alternatives presentades, es planificarà el procediment de licitació i
s’elaboraran les condicions administratives, econòmiques i tècniques de referència, així
com els criteris que hauran de complir-se en un eventual procediment de contractació del
servei esmentat.

ACTA PLE

Vista la Memòria descriptiva de la Consulta Preliminar en relació amb la contractació del
Servei d'organització de la Fira de producte local de la Mancomunitat , elaborada per la
Presidència i la Coordinació de la MIDIT, de data 10 de setembre de 2020 relativa a la
necessitat d’aquesta Mancomunitat d’iniciar un procés de Consulta Preliminar del Mercat
per tenir coneixement suficient per conèixer les millors solucions existents en el mercat i
la cerca de solucions creatives i organitzatives en relació amb els aspectes funcionals del
futur contracte del servei d'organització de la Fira de producte local de la Mancomunitat.

PRIMER.- Convocar una Consulta Preliminar del Mercat prèvia al procediment de
contractació del servei d'organització de la Fira de producte local de la Mancomunitat,
l’objectiu general és unificar el servei per conèixer les millors solucions existents en el
mercat i la cerca de solucions creatives i organitzatives en relació amb els següents
aspectes funcionals del futur contracte.
L’objecte de la Consulta Preliminar del Mercat és que aquesta Mancomunitat tingui accés
i coneixement suficient de les solucions més noves i s’obtingui un conjunt de propostes
innovadores i solucions disponibles en el mercat a curt termini per abordar les
necessitats funcionals, organitzatives i creatives del servei d'organització de la Fira de
producte local de la Mancomunitat
Les necessitats funcionals objectiu del projecte i les seves característiques es troben
descrites en el document anomenat “Memòria descriptiva de les necessitats a satisfer i
abast de la Consulta Preliminar del Mercat”.
SEGON.- Publicar anunci de la Consulta Preliminar del Mercat al Perfil de Contractant, per
tal que els / les interessats / interessades presentin les propostes en un termini de 5 dies
hàbils, des de la seva publicació.
La consulta es planteja a través d’un qüestionari que es composa d’un llistat de preguntes
classificades en blocs, no sent necessari respondre a totes elles, i l’ús del contingut de les
propostes es limitarà exclusivament a la seva utilització, en el seu cas, en la definició de
les especificacions del futur contracte. En cas que es consideri oportú compartir
informació en altre format, es pot remetre juntament amb el qüestionari per a la seva
anàlisi.

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

RESOLC

ACTA PLE

Vist quant antecedeix, i en virtut de les atribucions que em confereix l’apartat 1er de la
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic -LCSP 2017-, com a òrgan de contractació,
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Considerant que l’article 115 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 –
LCSP 2017-, faculta els òrgans de contractació per realitzar estudis de mercat i dirigir
consultes als operadors econòmics que estiguessin actius en el mateix amb la finalitat de
preparar correctament la licitació i informar els esmentats operadors econòmics sobre els
seus plans i dels requisits que exigiran per concórrer al procediment, podent per a això
valer-se de l’assessorament de tercers, que podran ser experts o autoritats independents,
col·legis professionals o, fins i tot, amb caràcter excepcional operadors econòmics actius
en el mercat. Abans d’iniciar-se la consulta, l’òrgan de contractació publicarà en el perfil
de contractant ubicat a la Plataforma de contractació del Sector Públic o servei
d’informació equivalent a nivell autonòmic, l’objecte de la mateixa, quan s’iniciés aquesta
i les denominacions dels tercers que vagin a participar en la consulta, per tal que puguin
tenir accés i possibilitat de realitzar aportacions tots els possibles interessats. Així mateix,
en el perfil del contractant es publicaran les raons que motivin l’elecció dels assessors
externs que resultin seleccionats.

Atès el caràcter no vinculant a efectes contractuals d’aquesta consulta, les propostes
presentades pels participants s’entendran fetes a títol informatiu, de manera que la
MIDIT no adquirirà cap compromís econòmic sobre aquestes ni es farà càrrec de les
despeses derivades de la participació. La totalitat d’aquestes anirà a càrrec dels
participants.
D’acord amb la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en el marc
d’aquesta consulta es garantirà la no restricció de la competència i el compliment dels
principis generals de transparència i publicitat, i d’igualtat de tracte i no discriminació,
sens perjudici de les garanties de confidencialitat. Per l’anterior, aquesta consulta no
comporta cap avantatge respecte de l’adjudicació del contracte per a les empreses que hi
hagin participat Així mateix, la no participació en aquesta consulta no suposarà cap
desavantatge per a les futures empreses licitadores respecte del procediment
d’adjudicació que, en el seu cas, es tramiti posteriorment. A través del perfil del
contractant de la MIDIT allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=midi&idCap=14668112&ambit= , es donarà publicitat i
transparència de les actuacions i dels resultats d’aquesta consulta, amb el propòsit de
que esdevinguin accessibles a tots els operadors econòmics interessats
QUART.- Un cop rebuts els qüestionaris, l’òrgan de contractació realitzarà un anàlisi dels
mateixos i posteriorment emetrà un informe de les actuacions realitzades, amb
publicació al Perfil de Contractant.
Un cop publicat l’informe de resultats de la consulta preliminar del mercat, l’òrgan de
contractació podrà iniciar, si escau, el corresponent procediment de contractació.
Aquest eventual procediment estarà obert a totes les propostes que compleixin els
requisits establerts per l’òrgan de contractació en els plecs de clàusules reguladors del
procediment d’adjudicació, hagin o no participat en aquesta consulta preliminar del

ACTA PLE

La participació en la consulta no impedeix la posterior intervenció en el procediment de
contractació que en el seu cas es tramiti.
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TERCER.- En cap cas durant el procés de consultes, l’òrgan de contractació podrà revelar
als participants en el mateix les solucions propostes pels altres participants, sent les
mateixes només conegudes íntegrament per aquell.

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

El termini per a la presentació de les propostes començarà a partir de la data de
publicació
del
corresponent
anunci
al
Perfil
de
Contractant
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=midi&idCap=14668112&ambit= . El tancament d’aquesta
convocatòria es produirà en el termini establert des de la publicació esmentada, tenint
en compte que les qüestions plantejades es refereixen a solucions existents en el mercat i
per tant manquen d’una complexitat tècnica que requereixi més temps per als
participants. Les propostes es duran a terme mitjançant la seu electrònica de la
Mancomunitat www.midit2020.eadministracio.cat amb el tràmit Instància Genèrica.
Qualsevol dubte o consulta que vulguin formular els interessats al llarg del procediment
de tramitació de la consulta es pot adreçar per escrit, enviant un correu a la
Mancomunitat a la següent adreça electrònica info@midit2020.com . En el correu
electrònic s’haurà d’indicar la persona de contacte, telèfon i adreça electrònica.

mercat. La participació en la consulta no constitueix una obligació ni un compromís de
participar en la licitació, ni tampoc un impediment.
En l’elaboració dels plecs de clàusules s’han de tenir en consideració el resultat de la
consulta realitzada si no és així, l’informe final de resultats deixarà constància dels
motius.
La present consulta no comporta cap compromís ni obligació de licitar per part de l’òrgan
de contractació.
Ho mana i signa el President, davant meu la Secretària, que dona fe

Ma. Àngel Benedicto Esclarín

ACTA PLE

Document signat electrònicament al marge

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

Alfons Garcia Rodríguez

La Secretària
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El President

Annex I. Fitxa i qüestionari a complimentar pels participants de la Consulta Preliminar del
Mercat convocada per la Presidència de la MIDIT, per al futur contracte del servei
d'organització de la Fira de producte local de la Mancomunitat

3.a)
b)
c)
d)
e)

Tipologia d’organisme: (marqui l’opció corresponent)
Persona física:
Persona jurídica (pública o privada):
Centre d’investigació:
Universitat:
Altres (especificar):

4.1.
2.
3.

Dades de la persona de contacte:
Nom i cognoms:
Adreça electrònica:
Telèfon de contacte:

5.-

Breu descripció de l’entitat participant (activitat principal i sector del mercat):

6.-

Perfil del personal que ha d’executar el servei

7.-

Breu descripció de la proposta:

8.-

Innovació i/o beneficis que ofereix la proposta:

9.-

Informació addicional (si escau):

10.-

Relació i breu descripció d’informació complementària (si s’escau):

11.Termini d’execució del contracte:
Opinió raonada del termini execució proposat pels operadors
a)
Termini d’execució, detall d’agenda de les actuacions grups i aprovisionament de
materials i organització.
b)

Temps de resposta a les incidències que sobrevinguin

12.Sistema de comunicació i consens en la organització i coordinació de les actuacions
musicals i de tot allò que sigui necessari entre l’entitat participant i l’equip tècnic de la
Mancomunitat.
13.-

Valor estimat del contracte:

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

Dades de l’entitat participant:
Nom/Raó social:
DNI o NIF:
Sector o àmbit d’activitat a què pertany:
Representant legal (si s’escau):
Col·laboradors/es (si s’escau2):
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2.1.
2.
3.
4.
5.

ACTA PLE

Títol de la proposta presentada pel participant:

Opinió raonada del càlcul del cost del servei justificant les hores necessàries de dedicació
14.-

Declaracions preceptives

1.
El subjecte proposant autoritza expressament l’òrgan de contractació l’ús del
contingut de la proposta presentada, limitant-se aquest a la seva possible incorporació a les
prescripcions reguladores del procediment d’adjudicació que, en el seu cas, es tramiti.
2.
El subjecte proposant consent expressament que aquest òrgan de contractació adopti
les mesures necessàries per a mantenir accessible i actualitzada la informació corresponent
sobre la proposta presentada, d’acord amb el règim de publicitat i confidencialitat previst en
el document regulador de la present consulta preliminar al mercat.
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ACTA PLE

[Signatura electrònica del participant]

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA

Resultant que la Memòria descriptiva proposa com a pas previ al procediment de
contractació del servei de manteniment i millora dels dominis i espais web de la MIDIT ,
Disseny i programació de la nova web institucional de la MIDIT i Gestió i manteniment del
servei de correu electrònic de la Mancomunitat que pugui ser proposat per la
Presidència, com a òrgan de contractació, la convocatòria d’una Consulta Preliminar del
Mercat, que permetrà identificar les millors solucions existents en el mercat i la cerca de
solucions innovadores en relació amb els següents aspectes del futur contracte:
a.
Disseny i programació de la nova web institucional de la MIDIT, actualment
www.midit2020.com
b.
Manteniment i millora dels espais web de l’entitat, www.midit2020.com i de
promoció turística www.terresdemestral.cat
c.
Manteniment dels dominis allotjats d’ambdues webs
d.
Gestió i manteniment del servei de correu electrònic de la Mancomunitat
mitjançant el Gmail amb Google APPS for Business.

Considerant que l’article 115 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 –
LCSP 2017-, faculta els òrgans de contractació per realitzar estudis de mercat i dirigir
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Resultant que l’objecte de la Consulta Preliminar del Mercat és incentivar la concurrència
i valer-se de l’assessorament de tercers, ja siguin experts, autoritats independents,
col·legis professionals, o operadors econòmics actius en el mercat, per a la presentació i
desenvolupament de propostes innovadores en l’àmbit de la implementació de
l’esmentat servei. Després de la consulta esmentada, i en funció de la viabilitat de les
propostes i alternatives presentades, es planificarà el procediment de licitació i
s’elaboraran les condicions administratives, econòmiques i tècniques de referència, així
com els criteris que hauran de complir-se en un eventual procediment de contractació del
servei esmentat.

ACTA PLE

Vista la Memòria descriptiva de la Consulta Preliminar en relació amb la contractació del
Servei de manteniment i millora dels dominis i espais web de la MIDIT , Disseny i
programació de la nova web institucional de la MIDIT i Gestió i manteniment del servei
de correu electrònic de la Mancomunitat, elaborada per la Presidència i la Coordinació de
la MIDIT, de data 10 de setembre de 2020 relativa a la necessitat d’aquesta
Mancomunitat d’iniciar un procés de Consulta Preliminar del Mercat per tenir
coneixement suficient de les solucions més noves i obtenir un conjunt de propostes
innovadores i solucions disponibles en el mercat a curt termini per abordar les
necessitats funcionals i tecnològiques del servei de manteniment i millora dels dominis i
espais web de la MIDIT , Disseny i programació de la nova web institucional de la MIDIT i
Gestió i manteniment del servei de correu electrònic de la Mancomunitat

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

Tivissa, a data de la signatura

consultes als operadors econòmics que estiguessin actius en el mateix amb la finalitat de
preparar correctament la licitació i informar els esmentats operadors econòmics sobre els
seus plans i dels requisits que exigiran per concórrer al procediment, podent per a això
valer-se de l’assessorament de tercers, que podran ser experts o autoritats independents,
col·legis professionals o, fins i tot, amb caràcter excepcional operadors econòmics actius
en el mercat. Abans d’iniciar-se la consulta, l’òrgan de contractació publicarà en el perfil
de contractant ubicat a la Plataforma de contractació del Sector Públic o servei
d’informació equivalent a nivell autonòmic, l’objecte de la mateixa, quan s’iniciés aquesta
i les denominacions dels tercers que vagin a participar en la consulta, per tal que puguin
tenir accés i possibilitat de realitzar aportacions tots els possibles interessats. Així mateix,
en el perfil del contractant es publicaran les raons que motivin l’elecció dels assessors
externs que resultin seleccionats.

L’objecte de la Consulta Preliminar del Mercat és que aquesta Mancomunitat tingui accés
i coneixement suficient de les solucions més noves i s’obtingui un conjunt de propostes
innovadores i solucions disponibles en el mercat a curt termini per abordar les
necessitats funcionals i tecnològiques del servei de manteniment i millora dels dominis i
espais web de la MIDIT , Disseny i programació de la nova web institucional de la MIDIT i
Gestió i manteniment del servei de correu electrònic de la Mancomunitat
Les necessitats funcionals objectiu del projecte i les seves característiques es troben
descrites en el document anomenat “Memòria descriptiva de les necessitats a satisfer i
abast de la Consulta Preliminar del Mercat”.
SEGON.- Publicar anunci de la Consulta Preliminar del Mercat al Perfil de Contractant, per
tal que els / les interessats / interessades presentin les propostes en un termini de 5 dies
hàbils, des de la seva publicació.
La consulta es planteja a través d’un qüestionari que es composa d’un llistat de preguntes
classificades en blocs, no sent necessari respondre a totes elles, i l’ús del contingut de les
propostes es limitarà exclusivament a la seva utilització, en el seu cas, en la definició de
les especificacions del futur contracte. En cas que es consideri oportú compartir
informació en altre format, es pot remetre juntament amb el qüestionari per a la seva
anàlisi.
El termini per a la presentació de les propostes començarà a partir de la data de
publicació
del
corresponent
anunci
al
Perfil
de
Contractant
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
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PRIMER.- Convocar una Consulta Preliminar del Mercat prèvia al procediment de
contractació del servei de manteniment i millora dels dominis i espais web de la MIDIT ,
Disseny i programació de la nova web institucional de la MIDIT i Gestió i manteniment del
servei de correu electrònic de la Mancomunitat, l’objectiu general és la necessitat
d’unificar el servei i la necessitat de posar en marxa una nova web institucional, i en
resultar indispensable continuar amb la prestació del servei de les eines TIC pròpies.

ACTA PLE

RESOLC

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

Vist quant antecedeix, i en virtut de les atribucions que em confereix l’apartat 1er de la
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic -LCSP 2017-, com a òrgan de contractació,

reqCode=viewDetail&keyword=midi&idCap=14668112&ambit= . El tancament d’aquesta
convocatòria es produirà en el termini establert des de la publicació esmentada, tenint
en compte que les qüestions plantejades es refereixen a solucions existents en el mercat i
per tant manquen d’una complexitat tècnica que requereixi més temps per als
participants. Les propostes es duran a terme mitjançant la seu electrònica de la
Mancomunitat www.midit2020.eadministracio.cat amb el tràmit Instància Genèrica.
Qualsevol dubte o consulta que vulguin formular els interessats al llarg del procediment
de tramitació de la consulta es pot adreçar per escrit, enviant un correu a la
Mancomunitat a la següent adreça electrònica info@midit2020.com . En el correu
electrònic s’haurà d’indicar la persona de contacte, telèfon i adreça electrònica.

D’acord amb la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en el marc
d’aquesta consulta es garantirà la no restricció de la competència i el compliment dels
principis generals de transparència i publicitat, i d’igualtat de tracte i no discriminació,
sens perjudici de les garanties de confidencialitat. Per l’anterior, aquesta consulta no
comporta cap avantatge respecte de l’adjudicació del contracte per a les empreses que hi
hagin participat Així mateix, la no participació en aquesta consulta no suposarà cap
desavantatge per a les futures empreses licitadores respecte del procediment
d’adjudicació que, en el seu cas, es tramiti posteriorment. A través del perfil del
contractant de la MIDIT allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=midi&idCap=14668112&ambit= , es donarà publicitat i
transparència de les actuacions i dels resultats d’aquesta consulta, amb el propòsit de
que esdevinguin accessibles a tots els operadors econòmics interessats
QUART.- Un cop rebuts els qüestionaris, l’òrgan de contractació realitzarà un anàlisi dels
mateixos i posteriorment emetrà un informe de les actuacions realitzades, amb
publicació al Perfil de Contractant.
Un cop publicat l’informe de resultats de la consulta preliminar del mercat, l’òrgan de
contractació podrà iniciar, si escau, el corresponent procediment de contractació.
Aquest eventual procediment estarà obert a totes les propostes que compleixin els
requisits establerts per l’òrgan de contractació en els plecs de clàusules reguladors del
procediment d’adjudicació, hagin o no participat en aquesta consulta preliminar del
mercat. La participació en la consulta no constitueix una obligació ni un compromís de
participar en la licitació, ni tampoc un impediment.
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Atès el caràcter no vinculant a efectes contractuals d’aquesta consulta, les propostes
presentades pels participants s’entendran fetes a títol informatiu, de manera que la
MIDIT no adquirirà cap compromís econòmic sobre aquestes ni es farà càrrec de les
despeses derivades de la participació. La totalitat d’aquestes anirà a càrrec dels
participants.

ACTA PLE

La participació en la consulta no impedeix la posterior intervenció en el procediment de
contractació que en el seu cas es tramiti.

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

TERCER.- En cap cas durant el procés de consultes, l’òrgan de contractació podrà revelar
als participants en el mateix les solucions propostes pels altres participants, sent les
mateixes només conegudes íntegrament per aquell.

En l’elaboració dels plecs de clàusules s’han de tenir en consideració el resultat de la
consulta realitzada si no és així, l’informe final de resultats deixarà constància dels motius
La present consulta no comporta cap compromís ni obligació de licitar per part de l’òrgan
de contractació.
Ho mana i signa el President, davant meu la Secretària, que dona fe
El President
Alfons Garcia Rodríguez

La Secretària
Ma. Àngel Benedicto Esclarín
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ACTA PLE

Document signat electrònicament al marge

2.1.
2.
3.
4.

Dades de l’entitat participant:
Nom/Raó social:
DNI o NIF:
Sector o àmbit d’activitat a què pertany: 2.4. Representant legal (si s’escau):
Col·laboradors/es (si s’escau2):

3.a)
b)
c)
d)
e)

Tipologia d’organisme: (marqui l’opció corresponent)
Persona física:
Persona jurídica (pública o privada):
Centre d’investigació:
Universitat:
Altres (especificar):

4.1.
2.
3.

Dades de la persona de contacte:
Nom i cognoms:
Adreça electrònica:
Telèfon de contacte:

5.-

Breu descripció de l’entitat participant (activitat principal i sector del mercat):

6.-

Perfil del personal que ha d’executar el servei

7.-

Breu descripció de la proposta:

8.-

Innovació i/o beneficis que ofereix la proposta:

9.-

Informació addicional (si escau):

10.-

Relació i breu descripció d’informació complementària (si s’escau):

11.Configuració de l’objecte del contracte: existència de lots i la necessitat d’execució per
un únic adjudicatari
12.Termini d’execució del contracte:
Opinió raonada del termini execució proposat pels operadors
a)
Termini execució de la nova web www.midit2020.com i posada en marxa
b)

Temps de resposta a les incidències dels espais web i correu electrònic

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

Títol de la proposta presentada pel participant:
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1.-

ACTA PLE

Annex I. Fitxa i qüestionari a complimentar pels participants de la Consulta Preliminar del
Mercat convocada per la Presidència de la MIDIT, per al futur contracte del servei de
manteniment i millora dels dominis i espais web de la MIDIT , Disseny i programació de la
nova web institucional de la MIDIT i Gestió i manteniment del servei de correu electrònic
de la Mancomunitat

13.Valor estimat del contracte:
Opinió raonada del càlcul del cost del servei justificant les hores necessàries de dedicació
14.-

Declaracions preceptives

1.
El subjecte proposant autoritza expressament l’òrgan de contractació l’ús del
contingut de la proposta presentada, limitant-se aquest a la seva possible incorporació a les
prescripcions reguladores del procediment d’adjudicació que, en el seu cas, es tramiti.
2.
El subjecte proposant consent expressament que aquest òrgan de contractació adopti
les mesures necessàries per a mantenir accessible i actualitzada la informació corresponent
sobre la proposta presentada, d’acord amb el règim de publicitat i confidencialitat previst en
el document regulador de la present consulta preliminar al mercat.
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ACTA PLE

[Signatura electrònica del participant]

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA
Tivissa, a data de la signatura

Resultant que la Memòria descriptiva proposa com a pas previ al procediment de
contractació del servei de disseny i impressió del material gràfic de la Mancomunitat que
pugui ser proposat per la Presidència, com a òrgan de contractació, la convocatòria d’una
Consulta Preliminar del Mercat, que permetrà identificar les millors solucions existents en
el mercat i la cerca de solucions innovadores en relació amb els següents aspectes del
futur contracte:

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

Resultant que l’objecte de la Consulta Preliminar del Mercat és incentivar la concurrència
i valer-se de l’assessorament de tercers, ja siguin experts, autoritats independents,
col·legis professionals, o operadors econòmics actius en el mercat, per a la presentació i
desenvolupament de propostes innovadores en l’àmbit de la implementació de
l’esmentat servei. Després de la consulta esmentada, i en funció de la viabilitat de les
propostes i alternatives presentades, es planificarà el procediment de licitació i
s’elaboraran les condicions administratives, econòmiques i tècniques de referència, així
com els criteris que hauran de complir-se en un eventual procediment de contractació del
servei esmentat.

ACTA PLE

Vista la Memòria descriptiva de la Consulta Preliminar en relació amb la contractació del
Servei de disseny i impressió del material gràfic de la Mancomunitat, elaborada per la
Presidència i la Coordinació de la MIDIT, de data 16 de setembre de 2020, relativa a la
necessitat d’aquesta Mancomunitat d’iniciar un procés de Consulta Preliminar del Mercat
per tenir coneixement suficient per conèixer les millors solucions existents en el mercat i
la cerca de solucions creatives en relació amb els aspectes funcionals del futur contracte
del servei de disseny i impressió del material gràfic de la Mancomunitat.

Disseny i impressió de material de la Fira «Fruits de la Terra», que consta dels següents
tipus, sense decrement que hi puguin haver-hi variacions, modificar-los o incloure de nous:

1. Cartells, amb les següents especificacions mínimes:


Disseny A3 en dos idiomes.



Generar formats en pdf d’alta i baixa resolució i arxius jpg.



Impressió en 32x70 cm a color, una cara, paper de 100gr. I en dos idiomes.

2. Flyers, amb les següents especificacions mínimes:


Disseny /adaptació del cartell a format flayer.



Impressió en A5 a 4+4 tintes, 2 cares, paper estucat mate de 130gr.

3. Banners, brandays, o altres suports gràfics per mitjans de comunicació, amb les
següents especificacions mínimes:
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a.



Disseny/adaptació del cartell a format de banners amb les característiques que el
mitjà de comunicació requereixi.



Generar formats en pdf i arxius jpg amb qualitat de premsa.

4. Talonaris tiquets tast vi/cellers, amb les següents especificacions mínimes:


Disseny/adaptació del cartell a format del talonari



Talonaris de 100unitats, a color, una cara, amb paper de 80gr., amb 4 perforacions
i grapats



Impressió lona de 500gr., una cara a color 64, de 5x40cm i beina



2 traus amb reforç transparent de 16mm



PVC contrapès de 5x40cm



Cinta adhesiva a dos cares



Manipulació lona

5. Roll-up tipus X-banner, amb les següents especificacions mínimes


Disseny /Adaptació, preparació i gestió impremta.



Mides 120x200cm.



Impressió a color i amb 4 traus amb reforç transparent.

5. Portacopes


Disseny i marcatge a una tinta de logotips a determinar



Penjador de copes de 35cl de color blanc translúcid

b. Disseny i impressió de material de la marca turística Terres de Mestral de la
Mancomunitat, que consta dels següents tipus, sense decrement que hi puguin haver-hi
variacions, modificacions o inclusions de nous tipus:
1.

Fulletons, amb les següents especificacions mínimes:
Disseny, modificacions de l’actual disseny, adaptacions del disseny, i tot
allò que esdevingui.


Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

Preparació logotips, gestió impremta i disseny
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ACTA PLE

5. Banderoles dels participants de la fira, si s’escau, amb les següents especificacions
mínimes:

Arxiu en format obert de 540x480mm, en tancat de 135x160mm. Generar
arxius en format pdf de alta i baixa resolució.




Impressió en 4+4 tintes, paper estucat brillant de 115gr.

Entrega enquadernació: plegats en acordió + plegat en tríptic. I en caixes
de cartró protegits


2.


Disseny A3 en dos idiomes.



Generar formats en pdf d’alta i baixa resolució i arxius jpg.



Impressió en 32x70 cm a color, una cara, paper de 100gr. I en dos idiomes.



Disseny /adaptació del cartell a format flayer.



Impressió en A5 a 4+4 tintes, 2 cares, paper estucat mate de 130gr.

1.
Banners, brandays, o altres suports gràfics per mitjans de comunicació, amb les
següents especificacions mínimes:
Disseny/adaptació del cartell a format de banners amb les característiques
que el mitjà de comunicació requereixi.




1.

Generar formats en pdf i arxius jpg amb qualitat de premsa.
Roll-up, amb les següents especificacions mínimes:



Disseny/ /Adaptació, preparació i gestió impremta.



Mides 85x200cmm.



Impressió a color, estructura alumini i bossa inclosa.

1.

Logotip


Disseny



Aplicacions bàsiques, format horitzontal + vertical y de diferents colors



Entrega en diferents formats, pdf (editable), idd, png i jpg.

1.

Bosses


ACTA PLE

Flyers, amb les següents especificacions mínimes:

Bosses de paper reciclat, color marró amb logotip a una tinta
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1.

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

Cartells, amb les següents especificacions mínimes:



Ansa arrissada



Mesures 24x32+12 (amp,alç,plec)

c. Disseny i impressió de material del producte turístic Camí de Mestral de la
Mancomunitat, que consta dels següents tipus, sense decrement que hi puguin haver-hi
variacions, modificacions o inclusions de nous tipus:
1.

Fulletons, amb les següents especificacions mínimes:
Disseny, modificacions de l’actual disseny, adaptacions del disseny, i tot
allò que esdevingui.


Arxiu en format obert de 540x480mm, en tancat de 135x160mm. Generar
arxius en format pdf de alta i baixa resolució.


Impressió en 4+4 tintes, paper estucat brillant de 115gr.

Entrega enquadernació: plegats en acordió + plegat en tríptic. I en caixes
de cartró protegits

2.

Cartells, amb les següents especificacions mínimes:



Disseny A3 en dos idiomes.



Generar formats en pdf d’alta i baixa resolució i arxius jpg.



Impressió en 32x70 cm a color, una cara, paper de 100gr. I en dos idiomes.

1.

ACTA PLE



Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020





Disseny /adaptació del cartell a format flayer.



Impressió en A5 a 4+4 tintes, 2 cares, paper estucat mate de 130gr.

1.
Banners, branndays, o altres suports gràfics per mitjans de comunicació, amb
les següents especificacions mínimes:
Disseny/adaptació del cartell a format de banners amb les característiques
que el mitjà de comunicació requereixi.




1.

Generar formats en pdf i arxius jpg amb qualitat de premsa.
Roll- up, amb les següents especificacions mínimes:



Disseny/ /Adaptació, preparació i gestió impremta.



Mides 85x200cmm.

Codi Validació: 9P2KYWX5CMCA7XZ7XZENW2RHT
6YXXQ6EFYCG2MJMJATEF347HE | Verificació:
| Verificació:https://midit2020.eadministracio.cat/
https://midit2020.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 61
4 de
de10
78

Flyers, amb les següents especificacions mínimes:



1.

Impressió a color, estructura alumini i bossa inclosa.
Bosses motxilla



Disseny/adaptació, preparació i gestió impremta.



Motxilla cordes de cotó, de color blanc, de tela de cotó i amb logotip en color.

c. Disseny i impressió de material institucional de la Mancomunitat, que consta dels
següents tipus, sense decrement que hi puguin haver-hi variacions, modificacions o
inclusions de nous tipus:



Disseny A3 en dos idiomes.



Generar formats en pdf d’alta i baixa resolució i arxius jpg.



Impressió en 32x70 cm a color, una cara, paper de 100gr. I en dos idiomes
Carpetes



Disseny carpeta + gestió

 Impressió digital a color, en portada i contraportada, carpeta color blanc amb
solapa i fenedura, format A4.

1.

1.

Bolígrafs serigrafiats amb el logotip de la MIDIT

2.

Flyers, amb les següents especificacions mínimes:



Disseny /adaptació del cartell a format flayer.



Impressió en A5 a 4+4 tintes, 2 cares, paper estucat mate de 130gr.

Tríptics, amb les següents especificacions mínimes:


Disseny, adaptacions del disseny, i tot allò que esdevingui.



Arxiu en format obert de 21x30cm, en tancat de 21x10cm.



Generar arxius en format pdf de alta i baixa resolució.



Impressió en 4+4 tintes, paper estucat brillant de 115gr.



Entrega enquadernació: plegat en tríptic. I en caixes de cartró protegits.

1.
Banners, brandays, o altres suports gràfics per mitjans de comunicació, amb les
següents especificacions mínimes:

ACTA PLE

1.

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

Cartells, amb les següents especificacions mínimes:
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1.

Disseny/adaptació del cartell a format de banners amb les característiques
que el mitjà de comunicació requereixi.




1.

Generar formats en pdf i arxius jpg amb qualitat de premsa.
Roll- up, amb les següents especificacions mínimes:



Disseny/Adaptació, preparació i gestió impremta.



Mides 85x200cmm.



Impressió a color, estructura alumini i bossa inclosa

Disseny



Aplicacions bàsiques, format horitzontal + vertical y de diferents colors



Entrega en diferents formats, pdf (editable), idd, png i jpg.

c.
Proposta per part dels participants d’altres materials promocionals, de
difusió, marxandatge, etc.

Considerant que l’article 115 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 –
LCSP 2017-, faculta els òrgans de contractació per realitzar estudis de mercat i dirigir
consultes als operadors econòmics que estiguessin actius en el mateix amb la finalitat de
preparar correctament la licitació i informar els esmentats operadors econòmics sobre els
seus plans i dels requisits que exigiran per concórrer al procediment, podent per a això
valer-se de l’assessorament de tercers, que podran ser experts o autoritats independents,
col·legis professionals o, fins i tot, amb caràcter excepcional operadors econòmics actius
en el mercat. Abans d’iniciar-se la consulta, l’òrgan de contractació publicarà en el perfil
de contractant ubicat a la Plataforma de contractació del Sector Públic o servei
d’informació equivalent a nivell autonòmic, l’objecte de la mateixa, quan s’iniciés aquesta
i les denominacions dels tercers que vagin a participar en la consulta, per tal que puguin
tenir accés i possibilitat de realitzar aportacions tots els possibles interessats. Així mateix,
en el perfil del contractant es publicaran les raons que motivin l’elecció dels assessors
externs que resultin seleccionats.
Vist quant antecedeix, i en virtut de les atribucions que em confereix l’apartat 1er de la
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic -LCSP 2017-, com a òrgan de contractació,
RESOLC
PRIMER.- Convocar una Consulta Preliminar del Mercat prèvia al procediment de
contractació del servei de disseny i impressió del material gràfic de la Mancomunitat,
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Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

Logotip

ACTA PLE

1.

l’objectiu general és unificar el servei per conèixer les millors solucions existents en el
mercat i la cerca de solucions creatives en relació amb els següents aspectes funcionals
del futur contracte.
L’objecte de la Consulta Preliminar del Mercat és que aquesta Mancomunitat tingui accés
i coneixement suficient de les solucions més noves i s’obtingui un conjunt de propostes
innovadores i solucions disponibles en el mercat a curt termini per abordar les
necessitats funcionals, organitzatives i creatives del servei de disseny i impressió del
material gràfic de la Mancomunitat.

TERCER.- En cap cas durant el procés de consultes, l’òrgan de contractació podrà revelar
als participants en el mateix les solucions propostes pels altres participants, sent les
mateixes només conegudes íntegrament per aquell.
La participació en la consulta no impedeix la posterior intervenció en el procediment de
contractació que en el seu cas es tramiti.
Atès el caràcter no vinculant a efectes contractuals d’aquesta consulta, les propostes
presentades pels participants s’entendran fetes a títol informatiu, de manera que la
MIDIT no adquirirà cap compromís econòmic sobre aquestes ni es farà càrrec de les
despeses derivades de la participació. La totalitat d’aquestes anirà a càrrec dels
participants.
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La consulta es planteja a través d’un qüestionari que es composa d’un llistat de preguntes
classificades en blocs, no sent necessari respondre a totes elles, i l’ús del contingut de les
propostes es limitarà exclusivament a la seva utilització, en el seu cas, en la definició de
les especificacions del futur contracte. En cas que es consideri oportú compartir
informació en altre format, es pot remetre juntament amb el qüestionari per a la seva
anàlisi.
El termini per a la presentació de les propostes començarà a partir de la data de
publicació
del
corresponent
anunci
al
Perfil
de
Contractant
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=midi&idCap=14668112&ambit= . El tancament d’aquesta
convocatòria es produirà en el termini establert des de la publicació esmentada, tenint
en compte que les qüestions plantejades es refereixen a solucions existents en el mercat i
per tant manquen d’una complexitat tècnica que requereixi més temps per als
participants. Les propostes es duran a terme mitjançant la seu electrònica de la
Mancomunitat www.midit2020.eadministracio.cat amb el tràmit Instància Genèrica.
Qualsevol dubte o consulta que vulguin formular els interessats al llarg del procediment
de tramitació de la consulta es pot adreçar per escrit, enviant un correu a la
Mancomunitat a la següent adreça electrònica info@midit2020.com . En el correu
electrònic s’haurà d’indicar la persona de contacte, telèfon i adreça electrònica.

ACTA PLE

SEGON.- Publicar anunci de la Consulta Preliminar del Mercat al Perfil de Contractant, per
tal que els / les interessats / interessades presentin les propostes en un termini de 5 dies
hàbils, des de la seva publicació.

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

Les necessitats funcionals objectiu del projecte i les seves característiques es troben
descrites en el document anomenat “Memòria descriptiva de les necessitats a satisfer i
abast de la Consulta Preliminar del Mercat”.

En l’elaboració dels plecs de clàusules s’han de tenir en consideració el resultat de la
consulta realitzada si no és així, l’informe final de resultats deixarà constància dels
motius.
La present consulta no comporta cap compromís ni obligació de licitar per part de l’òrgan
de contractació.
Ho mana i signa el President, davant meu la Secretària, que dona fe
El President
Alfons Garcia Rodríguez
Document signat electrònicament al marge

La Secretària
Ma. Àngel Benedicto Esclarín
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Un cop publicat l’informe de resultats de la consulta preliminar del mercat, l’òrgan de
contractació podrà iniciar, si escau, el corresponent procediment de contractació.
Aquest eventual procediment estarà obert a totes les propostes que compleixin els
requisits establerts per l’òrgan de contractació en els plecs de clàusules reguladors del
procediment d’adjudicació, hagin o no participat en aquesta consulta preliminar del
mercat. La participació en la consulta no constitueix una obligació ni un compromís de
participar en la licitació, ni tampoc un impediment.

ACTA PLE

QUART.- Un cop rebuts els qüestionaris, l’òrgan de contractació realitzarà un anàlisi dels
mateixos i posteriorment emetrà un informe de les actuacions realitzades, amb
publicació al Perfil de Contractant.

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

D’acord amb la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en el marc
d’aquesta consulta es garantirà la no restricció de la competència i el compliment dels
principis generals de transparència i publicitat, i d’igualtat de tracte i no discriminació,
sens perjudici de les garanties de confidencialitat. Per l’anterior, aquesta consulta no
comporta cap avantatge respecte de l’adjudicació del contracte per a les empreses que hi
hagin participat Així mateix, la no participació en aquesta consulta no suposarà cap
desavantatge per a les futures empreses licitadores respecte del procediment
d’adjudicació que, en el seu cas, es tramiti posteriorment. A través del perfil del
contractant de la MIDIT allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=midi&idCap=14668112&ambit= , es donarà publicitat i
transparència de les actuacions i dels resultats d’aquesta consulta, amb el propòsit de
que esdevinguin accessibles a tots els operadors econòmics interessats

2.1.
2.
3.
4.
5.

Dades de l’entitat participant:
Nom/Raó social:
DNI o NIF:
Sector o àmbit d’activitat a què pertany:
Representant legal (si s’escau):
Col·laboradors/es (si s’escau2):

3.a)
b)
c)
d)
e)

Tipologia d’organisme: (marqui l’opció corresponent)
Persona física:
Persona jurídica (pública o privada):
Centre d’investigació:
Universitat:
Altres (especificar):

4.1.
2.
3.

Dades de la persona de contacte:
Nom i cognoms:
Adreça electrònica:
Telèfon de contacte:

5.-

Breu descripció de l’entitat participant (activitat principal i sector del mercat):

6.-

Perfil del personal que ha d’executar el servei

7.-

Breu descripció de la proposta:

8.-

Innovació i/o beneficis que ofereix la proposta:

9.-

Informació addicional (si escau):

10.-

Relació i breu descripció d’informació complementària (si s’escau):

11.Termini d’execució del contracte:
Opinió raonada del termini execució proposat pels operadors
a)
Termini d’entrega dels dissenys gràfics
b)

Termini d’entrega del material imprès

12.Sistema de comunicació i consens en la organització i coordinació dels dissenys,
materials, temps i punt d’entrega d’impressions entre l’entitat participant i l’equip tècnic de la
Mancomunitat.

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

Títol de la proposta presentada pel participant:
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1.-

ACTA PLE

Annex I. Fitxa i qüestionari a complimentar pels participants de la Consulta Preliminar del
Mercat convocada per la Presidència de la MIDIT, per al futur contracte del servei de
disseny i impressió del material gràfic de la Mancomunitat

13.Configuració de l’objecte del contracte: Valorar la idoneïtat de configurar el contracte
per lots i, si és així, la necessitat d’execució per un únic adjudicatari
14.Valor estimat del contracte:
Opinió raonada del càlcul del cost del servei justificant les hores necessàries de dedicació
a)
Valor estimat a preu unitari
b)
Valorar l’opció de donar el valor estimat de les impressions en franges de quantitats
d’impressions

1.
El subjecte proposant autoritza expressament l’òrgan de contractació l’ús del
contingut de la proposta presentada, limitant-se aquest a la seva possible incorporació a les
prescripcions reguladores del procediment d’adjudicació que, en el seu cas, es tramiti.
2.
El subjecte proposant consent expressament que aquest òrgan de contractació adopti
les mesures necessàries per a mantenir accessible i actualitzada la informació corresponent
sobre la proposta presentada, d’acord amb el règim de publicitat i confidencialitat previst en
el document regulador de la present consulta preliminar al mercat.

ACTA PLE

[Signatura electrònica del participant]

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

Declaracions preceptives
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15.-

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Tivissa, 17 de setembre de 2020

Vista la necessitat d'elaborar un Pla de Tresoreria, que serveixi de referència a l'hora d'executar el Pressupost de
de la Mancomunitat per a l'exercici 2020.
Vist el Pla de Tresoreria que consta en l'Annex i informat per la Tresoreria en data 8 de juliol de 2020,i l'Informe
proposta de Secretaria de la mateixa data, de conformitat amb l’establert en l'article 187 del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,

RESOLC

El President

Alfons Garcia Rodríguez

La Secretària

Ma. Àngel Benedicto Esclarín

ACTA PLE

Ho mana i signa el President, davant meu la Secretària, que dona fe.

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

PRIMER. Aprovar el que es disposa en el Pla de Tresoreria 2020
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(Document signat electrònicament al marge)

MIDIT Mancomunitat d'Iniciatives pel
Desenvolupament Integral del Territori

DECRET

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2020/3

PLE

DISPOSO:
PRIMER. Que es convoqui la propera sessió d’aquest òrgan col·legiat:

Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

28 / de setembre / 2020 a les 13:00

Lloc

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

ACTA PLE

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

Alfons Garcia Rodríguez, EN QUALITAT DE PRESIDENT D’AQUEST
ÒRGAN,

TERCER. Fixar l’ordre del dia següent:
ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Expedient 32/2020. Estudi i aprovació del Compte General del
Pressupost Consolidat de la Mancomunitat del 2019
B) Activitat de control
3. Expedient 72/2020. Donar compte de la pròrroga de nomenament
de l'Interventor de la MIDIT
4. Expedient 51/2020. Donar compte de l'informe trimestral d'execució
del pressupost 2020 corresponent al 2n trimestre
5. Expedient 59/2020. Donar compte del pla tresoreria de la MIDIT per

MIDIT Mancomunitat d'Iniciatives pel Desenvolupament Integral
del Territori
Castell, 2, Tivissa. 43746 (Tarragona). Tel. 977569030. Fax:
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SEGON. Que es duguin a terme els tràmits legals oportuns per a efectuar la
convocatòria i la notificació als membres d’aquest òrgan col·legiat.

C) Precs i preguntes
---

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

a l'exercici 2020
6. Expedient 68/2020. Donar compte de la presentació de l'informe de
morositat i període mig de pagament del 2on trimestre de 2020
7. Expedient 73/2020. Donar compte de les Línies fonamentals del
pressupost 2021
8. Expedient 76/2020. Donar compte de les Consultes preliminars al
mercat
9. Expedient 78/2020. Donar compte de les consultes preliminars al
mercat
10.Expedient 79/2020. Donar compte de les consultes preliminars al
mercat
11.Donar compte dels pagaments realitzats entre el 26 de maig i el 25
de setembre de 2020
12.Donar compte de les resolucions de presidència entre el 26 de maig
i el 25 de setembre de 2020
13.Donar compte del projecte de model turístic
14.Donar compte del desenvolupament del pla estratègic
15.Donar compte de l'aportació de documentació i projectes al grup de
treball de l'Estratègia Catalunya 2022
16.Donar compte de la sol·licitud de cooperació amb el SOC i la
col·laboració amb ajuntaments i entitats locals
17.Altres assumptes

ACTA PLE

MIDIT Mancomunitat d'Iniciatives pel
Desenvolupament Integral del Territori

MIDIT Mancomunitat d'Iniciatives pel Desenvolupament Integral
del Territori
Castell, 2, Tivissa. 43746 (Tarragona). Tel. 977569030. Fax:
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DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Tivissa, 22 de setembre de 2020

Vist l’informe 2020-0034 de proposta de despesa inferior a 5.000,00€, de data
22 de setembre de 2020 que es transcriu literalment:

“

81/2020
21/09/2020
Coordinació

Es demana que la següent proposta de despesa es procedeixi a aprovar per RESOLUCIÓ
DE PRESIDÈNCIA i es realitzi per intervenció el document comptable AD.
1

PER ADQUIRIR/MOTIVAR NECESSITAT
Atès que la MIDIT necessita d’una ubicació per a l’oficina tècnica
Atès que l’oficina tècnica es troba situada al Viver d’empreses IDETSA en règim de lloguer
Atès que cal assumir el pagament del lloguer de l’oficina tècnica

2

TERCER/CONTRACTISTA

N.I.F. / C.I.F.

PRESSUPOST

IDETSA

A43616382

900,00€+21% IVA
900,00€-19% IRPF

DATA PRESSUPOST

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ DE
L’APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

1/09/2020

1 920 20200 01

ARRENDAMENT OFICINA
TÈCNICA

BASE IMPOSABLE

I.V.A. /IRPF

TOTAL DESPESA

900,00€

21% / 19%

918,00€

TERCER/CONTRACTISTA

N.I.F. / C.I.F.

PRESSUPOST

DATA PRESSUPOST

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ DE
L’APLICACIÓ

PER ADQUIRIR/MOTIVAR NECESSITAT

ACTA PLE

Per part de la Unitat gestora de la Mancomunitat es manifesta que EXISTEIX
CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA en les aplicacions detallades.

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

Unitat Sol·licitant

2020
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FITXA PROPOSTA FORMALITZACIÓ Exercici Econòmic
DE DOCUMENT COMPTABLE AD,
Número d’Expedient
PER A DESPESES INFERIORS A 5.000
Data de sol·licitud
€, IVA EXCLÒS

PRESSUPOSTÀRIA

BASE IMPOSABLE

TOTAL DESPESA

TERCER/CONTRACTISTA

N.I.F. / C.I.F.

PRESSUPOST

DATA PRESSUPOST

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ DE
L’APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

BASE IMPOSABLE

I.V.A.

TOTAL DESPESA

TOTAL DESPESA (BASE IMPOSABLE)

900,00€

TOTAL DESPESA (I.V.A/IRPF inclòs)

918,00€

FAIG CONSTAR que els originals de pressupost demanat es troben a les oficines
d’aquesta àrea sota el meu càrrec a disposició d’intervenció.

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

PER ADQUIRIR/MOTIVAR NECESSITAT

ACTA PLE

INFORME DEL SERVEI GESTOR
D'acord amb l'article 28 de la LCSP, la naturalesa i l'extensió de les necessitats que
pretenen cobrir-se, mitjançant el contracte de referència, així com la idoneïtat del seu
objecte i contingut per satisfer-les són necessàries i les enumerades anteriorment.
Segons disposa l'article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a
40.000 euros, quan es tracti de contractes d'obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de
contractes de subministrament o de serveis, sense perjudici del que es disposa en
l'article 229 en relació amb les obres, serveis i subministraments centralitzats en
l'àmbit estatal.
Els contractistes, compresos en aquest expedient, compten amb capacitat d’obrar i
amb l´habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del
contracte.
INFORME
Primer.- Justificació de la no alteració de l'objecte dels contractes, compresos en
aquesta relació:
D' acord amb l'article 118.3 de la LCSP, l'òrgan gestor justifica que no s'està alterant
l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació. Així,
es DECLARA:
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3

I.V.A.

I perquè així consti, s'expedeix aquest informe, en el lloc i data assenyalats.
Tivissa, document signat electrònicament al marge.

Coordinació

Presidència”

Vist el que disposa l’article 44 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, així com l’article 129 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, en relació amb l’article 53 de la mateixa norma i l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, els articles 185 i
186 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, els articles 58 a 66 del RD 500/1990, de 20
d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de
pressupostos, establint que en les fases de reconeixement i liquidació
d’obligacions i ordenació de pagament és el President l’òrgan competent.

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020
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OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES: (En cas d'obres)
En virtut de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, en el contracte menor d´obres, haurà d'afegir-se, a més, el pressupost de les
obres, sense perjudici de què hagi d'existir el corresponent projecte quan normes
especifiques així ho requereixin.
Quan el treball afecti a l'estabilitat o estanquitat de l'obra, segons disposa l'article
118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, haurà
igualment de sol·licitar-se l'informe de supervisió a què es refereix l'article 235 de la
citada Llei.

ACTA PLE

1. Que no s'està fraccionant irregularment l'objecte del contracte per evitar el
procediment o la publicitat que li correspondria.
2. Que no es produeix concatenació, any rere any d'aquest contracte menor, la qual
cosa també suposaria fraccionament irregular.
3. Que els contractistes, compresos en aquesta relació, no han subscrit més contractes
menors que individual o conjuntament superin la xifra de 40.000 euros, quan es tracti
de contractes d'obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de
subministrament o de serveis.
4. Quant al límit temporal, de conformitat amb el que s'estableix per la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de l'Estat, Informe 42/2017, de 2 de març de
2018, aquest òrgan gestor, entén que el límit és d'un any des de l'aprovació de la
despesa i la present relació de contractes compleix el que disposa la normativa.
5. En relació amb l'àmbit material de la limitació de conformitat amb el que s´estableix
per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l'Estat, Informe 42/2017, de 2
de març de 2018, es fa constar, que el contractista no ha subscrit cap contracte,
QUALITATIVAMENT EQUIVALENT, en el termini d'un any abans de la data d'aprovació
de la despesa per l'òrgan competent.
Per qualitativament equivalent, s´entén efectuar la mateixa prestació respecte al
mateix objecte.
6. Que pel que fa al pagament no s´ha utilitzat el sistema de bestretes de caixa fixa.

És pels motius anteriorment exposats que,

RESOLC:
Primer.- Aprovar la proposta de despesa dels següents proveïdors corresponent
a IDETSA amb NIF A43616382 per un import amb IVA i IRPF inclòs de 918,00€
Segon.- Notificar a la Intervenció de la Mancomunitat, la Coordinació i als
adjudicataris
Ho mana i signa el President, davant meu la Secretària, que dona fe

Ma. Àngel Benedicto

ACTA PLE

Document signat electrònicament al marge

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

Alfons Garcia Rodríguez
Esclarín

La Secretària
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El President

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Tivissa, 24 de setembre de 2020

Vist l’informe 2020-0035 de proposta de despesa inferior a 5.000,00€, de data
23 de setembre de 2020 que es transcriu literalment:

“

83/2020
23/09/2020
Coordinació

Es demana que la següent proposta de despesa es procedeixi a aprovar per RESOLUCIÓ
DE PRESIDÈNCIA i es realitzi per intervenció el document comptable AD.
1

PER ADQUIRIR/MOTIVAR NECESSITAT
Atès que la MIDIT per al desenvolupament dels serveis i funcions que presta requereix
dels equips informàtics adequats
Atès que els equips actuals comencen a mostrar els efectes de l’envelliment i estar
obsolets.
Un dels equips compta amb 10 anys de funcionament i l’altre amb 6 anys.
Atès que cal dotar d’equips informàtics a l’equip tècnic de la Mancomunitat per
desenvolupar les seves funcions.
Atès que els equips necessaris són ordinador de taula, pantalla que inclou el
desdoblament i webcams per a les videoconferències. Els ordinadors inclouen les
targetes gràfiques necessàries per al correcte desenvolupament de les funcions de la
Mancomunitat i la memòria i potència adequada per al funcionament de les aplicacions
informàtiques requerides i la gestió dels fons documental i videogràfic de la
Mancomunitat.
TERCER/CONTRACTISTA
REDYMAN MEDITERRANEO SOCIEDAD
LIMITADA

N.I.F. / C.I.F.
B43972744

PRESSUPOST
1.705,30€ + IVA (21%)

DATA PRESSUPOST

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ DE
L’APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

20/09/2020

1/920/62600/01

INVERSIONS EQUIPS
INFORMÀTICS

ACTA PLE

Per part de la Unitat gestora de la Mancomunitat es manifesta que EXISTEIX
CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA en les aplicacions detallades.

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

Unitat Sol·licitant

2020

Codi Validació: 9P2KYWX5CMCA7XZ7XZENW2RHT
3XG3AMARKF9565MWQDPYMDHMC| Verificació:
| Verificació:https://midit2020.eadministracio.cat/
https://midit2020.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 75
1 de
de478

FITXA PROPOSTA FORMALITZACIÓ
Exercici Econòmic
DE DOCUMENT COMPTABLE AD, PER
Número d’Expedient
A DESPESES INFERIORS A 5.000 €,
Data de sol·licitud
IVA EXCLÒS

TOTAL DESPESA

1.705,30 €

21%

2.063,41 €

TERCER/CONTRACTISTA

N.I.F. / C.I.F.

PRESSUPOST

DATA PRESSUPOST

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ DE
L’APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

BASE IMPOSABLE

I.V.A.

TOTAL DESPESA

TERCER/CONTRACTISTA

N.I.F. / C.I.F.

PRESSUPOST

DATA PRESSUPOST

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ DE
L’APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

BASE IMPOSABLE

I.V.A.

TOTAL DESPESA

PER ADQUIRIR/MOTIVAR NECESSITAT

TOTAL DESPESA (BASE IMPOSABLE)

1.705,30€

TOTAL DESPESA (I.V.A inclòs)

2.063,41€

FAIG CONSTAR que els originals de pressupost demanat es troben a les oficines
d’aquesta àrea sota el meu càrrec a disposició d’intervenció.
INFORME DEL SERVEI GESTOR
D'acord amb l'article 28 de la LCSP, la naturalesa i l'extensió de les necessitats que
pretenen cobrir-se, mitjançant el contracte de referència, així com la idoneïtat del seu
objecte i contingut per satisfer-les són necessàries i les enumerades anteriorment.
Segons disposa l'article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a
40.000 euros, quan es tracti de contractes d'obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de
contractes de subministrament o de serveis, sense perjudici del que es disposa en
l'article 229 en relació amb les obres, serveis i subministraments centralitzats en
l'àmbit estatal.

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

PER ADQUIRIR/MOTIVAR NECESSITAT
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3

I.V.A.

ACTA PLE

2

BASE IMPOSABLE

Els contractistes, compresos en aquest expedient, compten amb capacitat d’obrar i
amb l´habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del
contracte.
INFORME
Primer.- Justificació de la no alteració de l'objecte dels contractes, compresos en
aquesta relació:

OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES: (En cas d'obres)
En virtut de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, en el contracte menor d´obres, haurà d'afegir-se, a més, el pressupost de les
obres, sense perjudici de què hagi d'existir el corresponent projecte quan normes
especifiques així ho requereixin.
Quan el treball afecti a l'estabilitat o estanquitat de l'obra, segons disposa l'article
118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, haurà
igualment de sol·licitar-se l'informe de supervisió a què es refereix l'article 235 de la
citada Llei.
I perquè així consti, s'expedeix aquest informe, en el lloc i data assenyalats.
Tivissa, document signat electrònicament al marge.

Coordinació

Presidència”

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020
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1. Que no s'està fraccionant irregularment l'objecte del contracte per evitar el
procediment o la publicitat que li correspondria.
2. Que no es produeix concatenació, any rere any d'aquest contracte menor, la qual
cosa també suposaria fraccionament irregular.
3. Que els contractistes, compresos en aquesta relació, no han subscrit més contractes
menors que individual o conjuntament superin la xifra de 40.000 euros, quan es tracti
de contractes d'obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de
subministrament o de serveis.
4. Quant al límit temporal, de conformitat amb el que s'estableix per la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de l'Estat, Informe 42/2017, de 2 de març de
2018, aquest òrgan gestor, entén que el límit és d'un any des de l'aprovació de la
despesa i la present relació de contractes compleix el que disposa la normativa.
5. En relació amb l'àmbit material de la limitació de conformitat amb el que s´estableix
per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l'Estat, Informe 42/2017, de 2
de març de 2018, es fa constar, que el contractista no ha subscrit cap contracte,
QUALITATIVAMENT EQUIVALENT, en el termini d'un any abans de la data d'aprovació
de la despesa per l'òrgan competent.
Per qualitativament equivalent, s´entén efectuar la mateixa prestació respecte al
mateix objecte.
6. Que pel que fa al pagament no s´ha utilitzat el sistema de bestretes de caixa fixa.

ACTA PLE

D' acord amb l'article 118.3 de la LCSP, l'òrgan gestor justifica que no s'està alterant
l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació. Així,
es DECLARA:

Vist el que disposa l’article 44 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, així com l’article 129 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, en relació amb l’article 53 de la mateixa norma i l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, els articles 185 i
186 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, els articles 58 a 66 del RD 500/1990, de 20
d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de
pressupostos, establint que en les fases de reconeixement i liquidació
d’obligacions i ordenació de pagament és el President l’òrgan competent.

RESOLC:

Segon.- Notificar a la Intervenció de la Mancomunitat, la Coordinació i als
adjudicataris
Ho mana i signa el President, davant meu la Secretària, que dona fe

Alfons Garcia Rodríguez
Esclarín
Document signat electrònicament al marge

La Secretària

Ma. Àngel Benedicto
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El President

ACTA PLE

Primer.- Aprovar la proposta de despesa dels següents proveïdors corresponent
a REDYMAN MEDITERRANEO SOCIEDAD LIMITADA amb NIF B43972744 per un
import amb IVA inclòs de 2.063,41€

Número: 2020-0003 Data: 23/11/2020

És pels motius anteriorment exposats que,

