
 

  

Identificació de la sessió: 
 

Caràcter de la sessió: Ordinària, 1a convocatòria 
Data: 20 de juliol del 2011 
Núm.: 03/2011 
Horari: 10:30-11:40 
Lloc: Casa de la Vila de l’Hospitalet de l’Infant 
 
Assisteixen, 
Alfons Garcia, President MIDIT  
Josep Montané, alcalde de l’ Ajuntament de Pratdip 
Miguel Angel Garcés, regidor de l’ Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 
Alex Marfull, regidor de l’ Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 
Josep M. Rovira, regidor de l’ Ajuntament de Pratdip 
Toni Marco, regidor de l’ Ajuntament de Pratdip 
Santiago Borràs, regidor de l’Ajuntament de Tivissa 
Antonio Santapau, regidor de l’Ajuntament de Tivissa 

Izaskun Cendegui, coordinadora 
Laura Casas, tècnica 
M. Àngel Benedicto, secretària 
Excusen la seva absència, 
Jordi Jardí, alcalde de  l’Ajuntament de Tivissa  

ORDRE DEL DIA 

 

01.- Donar compte de l’estat de pagament de les aportacions a la MIDIT. 
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 dels exercicis anteriors i falten les aportacions del 2011 de 
17.285,97€, l’alcalde Josep Montané comenta que estan pendents d’uns ingressos, es 
preveu fer-ho efectiu a finals de juliol. Per part de l’Ajuntament de Tivissa quedant 
pendents pagaments del 2008 de 1.345,79€, del 2009 de 8.436,89€, del 2010 de 
49.676,17€ i del 2011 de 40.490,81€, per part de Santi Borràs es comenta la intenció 
de fer els pagaments en quant els hi sigui possible.  
El Ple resta assabentat i acorda notificar-ho a les intervencions dels 3 municipis 
mancomunats. 
 
02.- Expedient de suplement de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria.  



 

  

S’informa per part de la Coordinació que en el seu moment es va fer un pressupost per la part 
de Producció Local que finalment, amb la resolució en positiu de la subvenció per part del 
S.O.C., no s’ajusta a la planificació pressupostaria inicial. Per aquest motiu es donen dues 
opcions: 
 

1- Renunciar a la subvenció, desde la coordinació s’explica les conseqüències d’aquesta 
opció. 

2- Fer un suplement de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria, que suposa una 
aportació extra per cada ajuntament, a l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de 
6.487,35€, a l’Ajuntament de Tivissa de 2.131,64€ i a l’Ajuntament de Pratdip de 
910,02€. 

 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels vuit membres assistents del nombre de nou que 
legalment el composen, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la segona opció i assumir la diferencia pressupostaria, així com elaborar 
l’expedient del suplement de crèdit pel proper Ple de la MIDIT. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als efectes adients als Ajuntaments i Intervencions dels tres 
municipis i la MIDIT. 
 

 03.- Estudi i aprovació, si s’escau, de caixa d’efectiu a l’oficina tècnica de la 
 MIDIT. 

Desde la Coordinació s’exposa la necessitat de tenir una caixa d’efectiu a la Oficina Tècnica de 
la MIDIT, per tal de fer front a petits pagaments en efectiu que per l’activitat diària es 
necessiten fer, i es proposa tenir una caixa de 100€. 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels vuit membres assistents del nombre de nou que 
legalment el composen, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar que es tingui una caixa amb efectiu, a la Oficina Tècnica, de 100€. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als efectes adients a la Intervenció. 
 

 04.- Ratificar i/o modificar els representants del sector públic a la comissió de 
 seguiment. 

Per part de la coordinació s’exposa al Ple que existeix una comissió de seguiment del Pla de 
Treball d’implementació del Pla Estratègic 2020 i s’informa que es necessari comptar, i es 
compta, amb el suport de tres persones del sector públic, nomenades al mandat anterior, per al 



 

  

desenvolupament de la Comissió de seguiment del Pla. Per això es demana ratificar i/o 
modificar als representats actuals. 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels vuit membres assistents que representen la 
majoria absoluta del nombre de nou que legalment el composen,  ACORDA: 
 
Primer.- Nomenar a Alex Marfull com a representant del sector públic de l’Ajuntament de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, en substitució de Mónica Boquera. 
 
Segon.- Ratificar Santiago Borràs com a representant del sector públic de l’Ajuntament de 
Tivissa. 
 
Tercer.- Ratificar Josep Maria Rovira com a representant del sector públic de l’Ajuntament de 
Pratdip. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 

 05.- Ratificar i/o modificar els representants del sector privat a la comissió de 
 seguiment. 

Per part de la coordinació s’exposa al Ple que existeix una comissió de seguiment del Pla de 
Treball d’implementació del Pla Estratègic 2020 i s’informa que es necessari comptar, i es 
compta, amb el suport de tres persones del sector privat, nomenades al mandat anterior, per al 
desenvolupament de la Comissió de seguiment del Pla. Per això es demana ratificar i/o 
modificar als representats actuals. 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels vuit membres assistents que representen la 
majoria absoluta del nombre de nou que legalment el composen,  ACORDA: 
 
Primer.- Ratificar Manel Vilajosana com a representant del sector privat. 
 
Segon.- Ratificar Jaume Cedó com a representant del sector privat. 
 
Tercer.- Queda pendent ratificar un representat del sector privat. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 

 06.- Ratificar i/o modificar els tècnics delegats pels ajuntaments a la comissió 
 de seguiment. 



 

  

Per part de la coordinació s’exposa al Ple que existeix una comissió de seguiment del Pla de 
Treball d’implementació del Pla Estratègic 2020 i s’informa que es necessari comptar, i es 
compta, amb el suport de tres tècnics delegats per cada ajuntament, nomenades al mandat 
anterior, per al desenvolupament de la Comissió de seguiment del Pla. Per això es demana 
ratificar i/o modificar als delegats actuals. 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels vuit membres assistents que representen la 
majoria absoluta del nombre de nou que legalment el composen,  ACORDA: 
 
Primer.- Ratificar Joan Ramon Benaiges com a tècnic de suport al Pla Estratègic per part de 
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. 
 
Segon.- Ratificar Conrad Solé com a tècnic de suport al Pla Estratègic per part de l’Ajuntament 
de Tivissa. 
 
Tercer.- Ratificar Silvia Carrillo com a tècnica de suport al Pla Estratègic per part de 
l’Ajuntament de Pratdip. 
 
Quart.- Nomenar a Toni Marco com a substitut de la Silvia Carrillo en el moment ,i mentre, 
tingui baixa per maternitat 

 
Cinquè.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 

 07.- Estudi i aprovació, si s’escau, per l’elaboració de la pàgina web del Pla 
 Estratègic de la MIDIT.  

Per part de la Coordinació s’informa que per iniciar la difusió del Pla Estratègic cal aprovar la 
realització de la pàgina web d’aquest.  
 
Atès que s’han presentant els següents pressupostos: 
 

- Eva Alonso Disseny, pressupost per un import de 3.139,40€, IVA no inclòs. 
- Costa Direct pressupost per un import de 2.100€, IVA no inclòs. 

 
Atès el que disposa l’article 10 ( categoria 7 de l’annex II ) i 122 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic.  
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels vuit membres assistents que representen la 
majoria absoluta del nombre de nou que legalment el composen, ACORDA: 
 



 

  

Primer.- Aprovar adjudicar per contracte menor el pressupost a Costa Direct per la 
realització de la pàgina web del Pla Estratègic per un import de 2.100€,  IVA no inclòs. 
 

 Segon.- Notificar aquest acord als efectes adients a tots els subministradors, a la 
 Intervenció de la MIDIT i a la coordinació de la MIDIT 
 
  
 08.- Estudi i aprovació, si s’escau, per l’edició del Pla Estratègic de la MIDIT. 

Per part de la Coordinació es creu que per la difusió del Pla Estratègic, i pel suport a aquesta 
difusió que farà la web del Pla Estratègic, no cal fer una edició escrita amb massa exemplars i 
s’hauria de buscar un disseny visualment fàcil. 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels vuit membres assistents que representen la 
majoria absoluta del nombre de nou que legalment el composen, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar que la coordinació faci un estudi de la quantitat d’exemplars a 
editar, de demanar un disseny i un pressupost de l’edició. 
 

 Segon.- Notificar aquest acord als efectes adients a la coordinació de la MIDIT. 
 
 09.- Informació relativa a l’estat del estudi de viabilitat  sobre biomassa i 
 designar persones de contacte. 
 Per part de la Coordinació es fa un resum de l’estat on es troba l’estudi sobre la biomassa i 
 es demana que per part dels ajuntaments es designin unes persones de contacte per tal 
 de poder donar suport a la empresa que esta portant l’estudi i poder analitzar les 
 necessitats i/o oportunitats dels equipaments públics en temes de calderes de biomassa. 

Per part de Tivissa s’ha designat a Conrad Solé. Els designats per part de Pratdip i 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant es faran arribar a les tècniques de la MIDIT. 

 
 10.- Informació relativa a l’estat de la Marca d’Excel·lència. 

Per part de la coordinació s’informa de l’estudi de la Marca d’Excel·lència per als 
establiments del territori MIDIT, en quin moment de l’estudi s’està i els establiments que 
estan treballant juntament amb la consultora que porta l’estudi. 
 
El Ple de la Mancomunitat resta assabentat. 
 

 11.- Informació relativa a l’estudi de les Necessitats de les Empreses i 
 presentació de conclusions. 



 

  

 Per part de la coordinació s’explica que l’estudi de necessitats formatives de les empreses 
 del territori MIDIT ja esta enllestit, que ja es tenen les conclusions i que, aquestes, es 
 faran arribar als tres ajuntaments en els propers dies. Així com la necessitat de fer una 
 presentació oficial i pública d’aquestes conclusions. 
  

El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels vuit membres assistents que representen la 
majoria absoluta del nombre de nou que legalment el composen, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar que la presentació es faci al més de setembre. 
 

 Segon.- Notificar aquest acord als efectes adients a la coordinació de la MIDIT. 
 
 12.- Estudi i aprovació del preu de l’iman únic de Muntanya Endins. 
 Per part de la coordinació es mostra com ha quedat l’iman únic de Muntanya Endins i es 
 proposa un preu per aquest de 3€, per cobrir costos de l’iman i de la caixa que es dona 
 juntament amb aquest. 
 

El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels vuit membres assistents que representen la 
majoria absoluta del nombre de nou que legalment el composen, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el preu de venta dels imans més la caixa de fulletons per 3€, IVA inclòs.  
 
Segon.- Notificar aquest acord als efectes adients a la Intervenció de la MIDIT i a la 
coordinació de la MIDIT i les oficines de turisme. 

 
  13.- Presentació de la pàgina web de Muntanya Endins i informació de les 

 empreses col·laboradores i estudi de la presentació oficial. 
Per part de la coordinació s’informa al Ple de la MIDIT que la pagina web de Muntanya 
Endins ja està activa, quins col·laboradors, establiments, hi participen amb ella i que es vol 
fer la presentació oficial de la pàgina web, cap al setembre, al col·legi de periodistes o a la 
cambra de comerç de Reus. 
 
El Ple de la Mancomunitat resta assabentat. 
 

  14.- Informació relativa al projecte de col·laboració amb Consorci Serra de 
 Llaberia, Oficines de Turisme dels tres municipis i l’Associació de la Masia de 
 Castelló sobre un projecte educatiu de Muntanya Endins. 

S’explica, per part de la coordinació, que es vol començar a treballar en un projecte 
educatiu que englobi tot el que es Muntanya Endins. Aquest projecte va sorgir en una de 



 

  

les reunions de l’equip tècnic de la MIDIT i les oficines de turisme dels tres municipis. Es 
va fer un primer contacte amb el Consorci de la Serra de Llaberia i l’Associació de la Masia 
de Castelló, ja que teníem coneixement que ja estaven treballant amb col·legis i grups 
educatius, per tal de comprovar viabilitat i treball en comú. 
 
Per part del ple s’informa que hi han més associacions i col·lectius que treballen en 
projectes educatius dins el territori MIDIT i que s’haurien de tenir en compte. 
 
Desde la coordinació es pren nota i es comenta que es tindrà en compte a tothom, que el 
projecte esta en un moment molt inicial i que només es va fer un primer contacte per 
veure quines possibilitats hi ha. 
 
El Ple de la Mancomunitat resta assabentat. 
 

 15.- Estudi i aprovació de la proposta de les Jornades Tècniques. 
Per part de la coordinació es presenta la proposta de Jornades Tècniques, aprovades pel 
Ple de 14 de desembre de 2010. Inicialment es preveu realitzar-les el dia 22 d’octubre de 
2011 en sessions de matí i tarda. Per part de la Presidència s’exposa que és més idoni fer 
una sessió el 21 d’octubre i una altra el 22 d’octubre. El lloc de realització serà el Centre 
Cultural Infant Pere de l’Hospitalet de l’Infant, sense haver de pagar el lloguer de la sala, 
ja que l’equipament és de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Els ponents 
proposats són: 

- Taula Indústria Agroalimentària: Morella Nuts SL, Cerimacherries SL, Cellers La 
Vinyeta i Olis Mallafré. 

- Taula Indústria Turística: Xarxa de Senders Itinerànnia, Transversal SL i el Consorci 
de Plazaola. 

- Taula Indústria Energètica: Es presentaran les conclusions de l’estudi de logística de 
biomassa que realitza la MIDIT, el Consorci de la Serra de Llaberia i ECO9, i les 
experiències de gestió forestal de Bellver de Cerdanya i Alp. 

- Conferències Inaugurals a càrrec de Cristòbal Colón de la Fageda SCCL i el president 
de COSELVA. 

Un cop es confirmi la seva assistència se’ls demanarà que aportin la documentació 
referent a la seva solvència professional tal i com sol·licita el SOC per ser una acció de la 
convocatòria  regulada per la Resolució TRE/2665/2010. 
 

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



 

  

Primer.- Aprovar la proposta dels ponents per a les Jornades Tècniques 2011 i si escau la seva 
contractació. 
 
Segon.- Aprovar la realització de les Jornades Tècniques els dies 21 i 22 d’octubre de 2011 al 
Centre Cultural Infant Pere. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als efectes adients al SOC, la Coordinació de la MIDIT, 
Intervenció i als ponents proposats. 

 
 16.- Informacions relatives de l’estat dels estudis de Producció Local. 
 Desde la coordinació es far un resum de l’estat dels estudis en matèria d’Entitats Locals 
 així com que ja s’està treballant en el model de gestió per a que totes les accions que es 
 facin siguin sostenibles per si mateixes. 
  
 El Ple de la Mancomunitat resta assabentat. 
  
 17.- Informacions relatives al Programa Innovadors. 

Per part de la Coordinació es fa un resum de la reunió a 5 de juliol del 2011 de socis de 
Projectes Innovadors.  
 
El Ple de la Mancomunitat resta assabentat  

 
 18.- Informacions relatives a la nau. 
 Per part de la coordinació s’informa al Ple que hi ha hagut un interès per part d’una empresa 
 del lloguer de la nau de la MIDIT, es dóna la paraula a Miguel A. Garcés per que expliqui en 
 quin punt es troben les converses amb aquesta empresa. 
 
 El Ple de la Mancomunitat resta assabentat. 
 

19.- Altres assumptes 
La coordinació explica que existeix una acció portada a terme pel Ministerio de Ciencia e 
Innovación, anomenada Red Innpulso, i que consisteix en una xarxa de ciutats, un punt de 
trobada per a ens públics que han obtingut el distintiu de “Ciutat de la Ciència i la Innovació” i 
aquells que sense formar part encara de la xarxa aposten per la ciència i la innovació. 
Entre els avantatges de formar part de la Red Innpulso es troben: 
 1.- Foment i impuls de projectes col·laboratius entre els municipis que integren la xarxa. 
 2.- Promoció Internacional de les Ciutats de la Ciència i la Innovació en esdeveniments 
 internacionals relacionats amb I+D+i. 



 

  

 3.- Consideració preferent d’aquestes ciutats per l’ubicació d’instal·lacions científiques i 
 tecnològiques de titularització o participació estatal i priorització d’aquestes ciutats 
 com llocs preferents, congressos i seminaris dels organismes públics d’investigació. 
 
Desde la coordinació existeix l’interès ferm de participar a la següent convocatòria per obtindre 
el distintiu de “Ciutat de la Ciència i la Innovació” i/o formar part de la Red Innpulso. 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels vuit membres assistents que representen la 
majoria absoluta del nombre de nou que legalment el composen, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la proposta de la coordinació de donar-se d’alta a la web de la Red Innpulso. 
 
Segon.- Aprovar presentar la MIDIT a la següent convocatòria per obtenir el distintiu de “Ciutat 
de la Ciència i la Innovació” . 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als efectes adients a la Coordinació de la MIDIT. 
 
20.- 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.  


