
 

  

 
 

Identificació de la sessió: 
 

Caràcter de la sessió: Ordinària, 1a convocatòria 
Data: 3 de Maig de 2011 
Núm.: 02/2011 
Horari: 09:30-10:00 
Lloc: Casa de la Vila de l’Hospitalet de l’Infant 
 
Assisteixen, 
Josep Castellnou Barceló, President MIDIT  
Francesc Blanch Llaó, regidor de l’ Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 
Josep Montané Vidal, alcalde de l’ Ajuntament de Pratdip 

Oscar Serrano Daura, regidor de l’ Ajuntament de Pratdip 
Josep M. Rovira Casadó, regidor de l’ Ajuntament de Pratdip 
Izaskun Cendegui Jaques, Coordinadora 
Laura Casas Martínez, tècnica 
M.Àngels Benedicto Esclarin, secretària 
Excusen la seva absència, 
Joan Carles Vidal Fuster, regidor de l’ Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 
Jordi Jardí Pinyol, alcalde de  l’Ajuntament de Tivissa  
Santiago Borràs, regidor de l’Ajuntament de Tivissa 
Marta Paniagua, regidora de l’Ajuntament de Tivissa 

ORDRE DEL DIA 

01.- Lectura i aprovació de l’acta corresponent  al Ple celebrat el 08/03/2011 
Atès que prèviament s’ha distribuït per correu l’esborrany de l’acta corresponent a la 
sessió del 08 de març de 2011, per la Presidència és convida als membres a formular les 
observacions adients. No fent ús de la paraula cap membre, s’aprova l’esmentada acta per 
unanimitat dels cinc membres assistents.  
 
02.- Estudi i aprovació de la regularització de la retribució del càrrec de coordinació 
de la MIDIT. 
Per part de la coordinació s’exposa que, desde el 14 de desembre del 2010, es va nomenar en 
Ple a la Izaskun Cendegui com a coordinadora de la MIDIT, fent-se càrrec de més 
responsabilitat i accions inherents al càrrec i, per conseqüència, amb un augment de les hores 
de feina. Per aquest motiu es proposa un increment del sou en un terç del sou brut actual. 



 

  

Vist l’exposat, La MIDIT en Ple, per unanimitat dels 5 membres assistents del nombre de nou 
que legalment el composen, ACORDA:  
 
Primer.- Aprovar regularitzar el sou de la coordinadora, Izaskun Cendegui, en relació a la 
categoria professional de coordinadora, incrementant 600€ bruts mensuals i catorze pagues, 
sent un total d’increment de 8.400€ bruts anuals, quedant un sou base brut de 34.846,28€ 
anuals. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als efectes adients al departament de recursos 
humans i a la intervenció de la MIDIT.  
 
03.- Estudi i aprovació, si s’escau, de l’acord de revocació de la delegació de 
gestió a la MIDIT dels Centres de dia de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. 

Per part de la Coordinació s’explica al Ple que l‘Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 
vol posar en marxa el centre de dia de l’Hospitalet de l’Infant. Per aquest motiu es presenta 
l’acord de la Junta de Govern del 27 d’abril de 2011 i que es ratificarà en un proper plenari de la 
Corporació per a la revocació de la delegació de gestió del Centre de dia a favor de la MIDIT. 

Atès que per acord plenari de la MIDIT de 27 de juliol de 2008 es va aprovar l’acceptació de la 
Mancomunitat per dur a terme la gestió d’aquest servei. 

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

Primer.- Aprovar la revocació de la delegació de gestió a favor de la MIDIT del centre de dia 
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, per la qual la gestió d’aquest servei s’efectuarà pel propi 
Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. 

Segon.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. 

 
04.- Informació sobre el contracte de lloguer per la nau de la MIDIT. Estudi i 
aprovació, si s’escau, de la modificació del cànon derivat del contracte de lloguer per 
augment de vehicles dipositats per part de MOORERA SL. 
Per part de la coordinació s’exposa que MOOREA SL. a informat de l’augment en el número de 
vehicles dipositats. S’aprova per unanimitat dels cinc membres assistents del nombre de nou 
que legalment el componen que, tal i com ve estipulat pel contracte de lloguer, es pujarà la 
quota de lloguer en la part proporcional a l’increment dels vehicles dipositats. 
Així mateix es notificarà aquest acord a l’arrendatari i a la intervenció de la Mancomunitat.  
 



 

  

05.- Informació sobre els documents de confidencialitat per als tècnics de suport a 
la coordinació del Pla Estratègic. 
Per part de la Coordinació s’explica que, tant la coordinadora com la tècnica de la MIDIT, han 
signat els contractes de confidencialitat per als treballadors i es proposa que els tècnics de 
suport a la coordinació del Pla Estratègic ho signin.   
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels cinc membres assistents del nombre de nou que 
legalment el composen, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la signatura dels contractes de confidencialitat per part dels tres tècnics de 
suport a la coordinació del Pla Estratègic. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a totes les persones relacionades. 
 
06.- Informar sobre la reunió de socis de Projectes Innovadors. 
Per part de la Coordinació es fa un resum de la reunió a 28 de març de 2011 de socis de 
Projectes Innovadors.  
El Ple de la Mancomunitat resta assabentat 
  

 07.- Valoració de l’acte de presentació de Muntanya Endins. 
Per part de la Coordinació es demana la valoració dels assistents al Ple de l’acte de presentació 
de Muntanya Endins i s’exposa la necessitat de fer una nova remesa de fulletons i de imans, 
cara la campanya d’estiu, així com fixar un nou preu al pack dels imans ja que no es cobreixen 
costos. 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels cinc membres assistents  del nombre de nou que 
legalment el composen, ACORDA: 
 
Primer.- Que es faci una nova remesa de fulletons i que la quantitat que es farà serà 
consensuada amb les oficines de turisme dels tres municipis. 
 
Segon.- Que per l’estoc d’imans existents es marqui un preu de venda de 5€ i, segons com 
respongui el mercat, demanar un disseny únic, per un sol iman, per la propera remesa i així 
intentar baixar costos.  
 
08.- Expedient de suplement de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria.  
S’informa per part de la Coordinació que en compliment de l’article 14.1 del Real Decret 8/2010 
de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, 
es disposa que es declararan afectats els recursos procedents de la reducció de costos de 



 

  

personals dels exercicis 2010 i 2011 i indica que s’han d’aplicar d’acord amb el següent ordre: a 
sanejar el romanent de tresoreria , a reduir el nivell d’endeutament a llarg termini, al 
finançament d’inversions i, si durant l’exercici no resulti d’aplicació cap de les finalitats anteriors, 
s’aplicaran en exercicis successius amb el mateix ordre de prelació.  
Atès que  l’import de la reducció de costos del personal adscrit a la MIDIT  ha estat de 616,56€.  
Atès que la Mancomunitat te contret una operació de crèdit a llarg termini.  
Atès el que disposa l’article 177 i per remissió a l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 
de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels cinc membres assistents del nombre de nou que 
legalment el composen, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el 1er expedient de modificació del crèdit amb càrrec al romanent 
de tresoreria sota el següent desglòs: 
 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM 1 
 
ALTES EN DESPESES........................................616,56 EUROS 
 
Per suplement de crèdit: 
 
Partida Concepte       Import 
1-011-911 Amortització de préstec 
  (Reducció retribucions RDL8/2010 exercici 2010) 616,56 
 
FINANÇAMENT................................................616,56 EUROS 
 
Per aplicació del Romanent de tresoreria............616,56 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública l’esmentada aprovació inicial pel termini de 15 dies 
hàbils a partir de l’endemà de la seva inserció edictal al Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona, així com al taulell d’anuncis. Exhaurit el termini esmentat sense haver-se presentat 
cap tipus de reclamació s’entendrà aprovat definitivament aquest expedient sense necessitat 
d’anterior acord, procedint-se a la seva publicació íntegra per capítols i resumidament i sense 
perjudici de remetre una còpia del expedient a la Delegació Territorial del Govern de la 
Generalitat de Tarragona i a la Delegació d’Hisenda a Tarragona. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als efectes adients a la Intervenció. 
 



 

  

09.- Informar sobre les quantitats pendents de pagament de la MIDIT cap a IDETSA 
i l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant corresponents al projecte 
IDEMO. 
Desde la Coordinació s’informa que queden pendents uns pagaments per part de la MIDIT en 
referència al projecte IDEMO que, en el seu dia, van ser avançats per part d’IDETSA i de 
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet.  
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels cinc membres assistents del nombre de nou que 
legalment el composen, Acorda: 
 
Primer.- Aprovar el pagament desde la MIDIT a l’Ajuntament de Vandellòs l’Hospitalet de 
l’Infant de 7.570,36€ 
 
Segon.- Aprovar el pagament desde la MIDIT a IDETSA de 4.716,85€ 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als efectes adients a la Intervenció de la MIDIT, Intervenció de 
l’Ajuntament de Vandellòs l’Hospitalet de l’Infant i al Departament de comptabilitat de IDETSA. 

 
10.- Informació sobre les quantitats pendents de pagament de l’Ajuntament de 
Pratdip i l’Ajuntament de Tivissa cap a l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant corresponents al Conveni per la realització del Pla Estratègic. 
Desde la Coordinació s’informa que queden pendents uns pagaments corresponents al Conveni 
per la realització del Pla Estratègic que en el seu dia l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant va avançar. La quantitat que li pertoca pagar a l’Ajuntament de Pratdip, directament a 
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet, es de 10.356,07€ i, a l’Ajuntament de Tivissa, es de 
16.996,73€. L’alcalde de Pratdip, Josep Montané, es compromet a fer el pagament a finals de 
juny, principis de juliol. 
Així mateix notificar aquest acord a les intervencions dels 3 municipis mancomunats.  

  
11.- Donar compte de l’estat de pagament de les aportacions a la MIDIT. Estudi i 
aprovació, si s’escau, dels terminis de pagament. 
Per part de la secretària s’explica que l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant ja s’efectuen les aportacions corresponents al 2011. Per part de l’Ajuntament 
de Pratdip esta al corrent del 2010 i falten les aportacions del 2011 de 17.285,97€, 
l’alcalde Josep Montané demana que se li passi la quantitat exacta que s’ha de 
liquidar. Per part de l’Ajuntament de Tivissa quedant pendents pagaments del 2008 de 
4.316,84€, del 2009 de 8.436,89€, del 2010 de 49.676,17€ i del 2011 de 40.490,81€.  
Així mateix notificar aquest acord a les intervencions dels 3 municipis mancomunats.  
 



 

  

12.- Estudi i aprovació, si s’escau, del pressupost d’assegurança de RCS mitjançant 
l’ACM. 
Per part de la Coordinació s’exposa que tal i com es va plantejar al Ple del dia 08 de març del 
2011 de la necessitat de contractar la pòlissa d’assegurança de RCS del SAD i atenent a la 
petició dels membres assistents, s’ha demanat un pressupost a ACM. Com queden qüestions 
pendents d’aclarir sobre cobertures es deixa pendent de resolució. 
 
13.- Altres assumptes 
 
No es fa ús d’aquest punt. 
 
14.- Precs i preguntes 
 
No es fa ús d’aquest punt. 
  
I, no havent-hi més assumptes que tractar, s’aixeca la sessió, de la qual, jo com a 
secretària, certifico.  


