
 

  

Identificació de la sessió: 
 

Caràcter de la sessió: Ordinària, 1a convocatòria 
Data: 04 d’Octubre del 2011 
Núm.: 04/2011 
Horari: 13:00-14:00 
Lloc: Casa de la Vila de l’Hospitalet de l’Infant 
 
Assisteixen, 
Alfons Garcia, President de la MIDIT  
Jordi Jardí, alcalde de l’Ajuntament de Tivissa 
Josep Montané, alcalde de l’ Ajuntament de Pratdip 
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 
Antonio Santapau, regidor de l’Ajuntament de Tivissa 

Izaskun Cendegui, coordinadora 
Laura Casas, tècnica 
M. Àngel Benedicto, secretària 
Excusen la seva absència, 
Santiago Borràs, regidor de l’Ajuntament de Tivissa 

ORDRE DEL DIA 

 

01.- Lectura i aprovació de l’ acta corresponent a la sessió plenària del 20/07/2011. 
Atès que prèviament s’ha distribuït per correu l’esborrany de l’acta corresponent a la 
sessió del 20 de juliol del 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 vuit 
membres assistents que representen la majoria absoluta, del nombre de nou que 
legalment  composen el plenari de la MIDIT.  
 
02.- Donar compte de l’ informe trimestral( 1er. i  2n. ) de tresoreria previst a 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 en les 
operacions comercials. 
Per part de la secretària 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 04/10/2011 i respecte al 
primer i segon trimestre  no existeixen obligacions pendents de pagament que incompleixen els 
terminis de l’ article 200.4 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic. 

El Ple resta assabentat. 

03.- Estudi i aprovació si escau de l’ assignació de les retribucions del personal 
adscrit a la Mancomunitat per disminució de l’ endeutament (RDL 8/2010) 
Atès que aquest entitat va concertar una operació de crèdit a llarg termini amb La Caixa al Ple 
de la Mancomunitat del dia 24 de maig del 2000.  
Atès el que disposa l’article 14 del Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, i donat que els 
estalvis procedents de la reducció salarial de 2010 han estat de 616,56€. 

 
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 amortitzar anticipadament 616,56€ del capital disposat a l’actualitat de 
l’esmentada operació de crèdit a llarg termini. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als efectes adients a la intervenció, a La Caixa i a la 
coordinació. 
 
04.- Estudi i aprovació per presentar el projecte turístic “Històries de Muntanya 
Endins” al XXè Premi Jordi Cartanyà del Patronat de Turisme de la Diputació de 
Tarragona. 
Per part de la coordinació s’exposa al Ple que es vol presentar el producte turístic “Històries de 
Muntanya Endins” al XXè Premi Cartanyà del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona 
i s’informa que aquesta presentació es gratuïta. 
Per part del regidor Àlex Marfull es demana que tot el que tingui que veure amb aquest 
producte s’assumeixi per la MIDIT, posant com a exemple les despeses del reportatge a la 
Revista Viajar. Desde la coordinació es fa l’explicació de com va ser el procés d’aquest 
reportatge i de que venia encomanat pel Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona 
sense que la MIDIT ho tingués contemplat al seu pressupost i com que el reportatge era pel 
mes següent va sorgir d’urgència d’assumir les despeses. 
 
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.- Presentar el producte turístic “Histories de Muntanya Endins” al XXè. Premi Jordi 
Cartanyà del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona 



 

  

 
Segon.- Notificar aquest acord al Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, al 
Patronat de Turisme de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, a l’Oficina de Turisme de Pratdip, a 
l’Oficina de Turisme de Tivissa i a la Coordinació. 
 

 05.- Informació referent a l’estat de les II Jornades Tècniques. 
Per part de la coordinació s’explica que ja es tenen tots el ponents per les II Jornades 
Tècniques tancades i es fa l’exposició de qui seran, el Ple demana que se’ls faci arribar als 
membres els currículums d’aquests. També es lliuren com a mostra els tríptics definitius. 
Per part del Ple es recomana tenir previst poder canviar de l’Auditori a la Sala Bonet 
Castellana, si no hi ha massa aforament, i la coordinació informa que aquesta opció ja 
està contemplada en la organització.  
Desde el Ple es suggereix enviar la invitació a les jornades a l’ADE, la coordinació ja tenia 
previst fer aquesta invitació.  
 

El Ple resta assabentat. 

  
06.- Altres assumptes  
En aquest punt de l’ordre del dia es tracten dues qüestions:  
a) Una primera , en el que l’alcalde de Pratdip, Josep Montané, exposa la intenció per part de 
l’ajuntament de Pratdip de liquidar la seva part del pressupost del 2011 abans de que acabi 
l’any, a molt tardar en gener del 2012. 
En Jordi Jardí, alcalde de Tivissa, explica que l’ajuntament de Tivissa està en un moment que 
no pot assumir el deute amb la MIDIT, ni te una previsió de quant ho podrà fer, però si la 
intenció, així com la voluntat ferma de continuar formant part de la MIDIT, per això proposa 
cedir la seva part de la nau a la MIDIT i, així, liquidar el deute, amb el valor d’aquesta. 
 
Per part del regidor de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Miguel Angel Garcés, s’informa que la 
setmana vinent hi ha una visita a la nau i que s’ha preguntat per ella en diverses ocasions, però 
sense cap voluntat ferma d’implantar-se en ella per part de ningú. 
 
Finalitzades les intervencions s’acorda que es farà l’estudi econòmic adient per tractar la qüestió 
plantejada en un proper plenari  
 
b) i en segon lloc  
Es tracta de determinar qui assumirà la comptabilitat de la MIDIT i prèvia deliberació 
 
 



 

  

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  l’assumpció de la gestió de la comptabilitat de la MIDIT sigui efectuada 
pel departament d’intervenció de l’ajuntament de Vandellòs i l’hospitalet mitjançant l’adscripció 
dels treballadors Eduard Moix i Iolanda Alcarraz sent les seves retribucions a càrrec del 
pressupost de la Mancomunitat amb una retribució bruta /mes/ persona de 162,24€ amb la 
retenció corresponent de l’IRPF.  
 
Segon.- Agraïr al anterior personal que ha dut a terme la gestió de la comptabilitat la Sra. 
Glòria Gil i Montse Nomen per la seva dedicació i bona gestió  
 
Tercer.- Notificar aquest acord  a la Intervenció i la Coordinació de la MIDIT. 
 
07.- 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.  


