
 

  

 
 

Identificació de la sessió: 
 

Caràcter de la sessió: Extraordinària, 1a convocatòria 
Data: 7 de Juny de 2011 
Núm.: 03/2011 
Horari: 10:00-11:00 
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 
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 
Izaskun Cendegui Jaques, Coordinadora 
Laura Casas Martínez, tècnica 
M.Àngels Benedicto Esclarín, secretària  
Excusen la seva absència, 
Marta Paniagua, regidora de l’Ajuntament de Tivissa 

ORDRE DEL DIA 

01.- Lectura i aprovació de l’acta corresponent  al Ple celebrat el 03/05/2011 
Atès que prèviament s’ha distribuït per correu l’esborrany de l’acta corresponent a la 
sessió del 3 de maig 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 vuit membres assistents que representen la majoria absoluta, del nombre 
de nou que legalment el composen el plenari de la MIDIT.  
 
02.- Estudi i aprovació del suplement de crèdit núm 2/2011. 
S’informa per part de la Secretaria de la Midit que en el pressupost anterior no estava 
contemplada la generació de crèdit a causa de l’ingrés del pagament d’una part de la subvenció 
per part del S.O.C. de Projecte Innovador i el pagament als diferents estudis que pertanyen a 
aquest projecte i, que per aquest motiu s’hauria de modificar. 



 

  

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 vuit membres assistents que representen la 
majoria absoluta, del nombre de nou que legalment el composen, ACORDA:  
 
Primer.- Aprovar inicialment el 2on expedient de modificació del crèdit extraordinari amb 
càrrec a generació de crèdit sota el següent desglòs: 
 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM 2 
 
A) ALTES EN DESPESES.................................................271.917,06 EUROS 
 
1.-Per crèdit extraordinari...............................................231.117,06 
  
 22705 Implantació Unitat Tècnica de Gestió................2.945,56 
 22706 Estudis Viabilitat Projectes Resultants.............66.691,80 
 22707 Marca Excel·lència Establiments Territoris......100.000,00 
 22708 Necessitats Formatives MIDIT........................15.635,00 
 22709 Consolidació Prod. Turístics d’Interior.............45.844,70 

 
 2.- Per suplement de crèdit...............................................40.800,00 
   
  22700 Treballs Realitzats per Altres Empreses...........10.000,00 
  13000 Personal Laboral...........................................22.500,00 
  16000 Quotes Seguretat Social..................................7.800,00 
     221 Energia Elèctrica................................................500,00 
 

B) FINANÇAMENT...........................................................271.917,06 EUROS 
 
1.- Per generació de crèdit ..............................................211.567,42 
 
    450 Departament Treball. Projecte Innovador.......184.521,87 
  Servei Ocupació Catalunya (ADL)....................27.045,55 
 
2.- Per aplicació del Romanent de tresoreria.......................60.349,64 

 
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 de la MIDIT. 
 
 
03.- Estudi i aprovació del Compte General de la Mancomunitat corresponent a 
l’exercici econòmic de 2010. 
Per part de la Secretaria de la MIDIT s’efectua una sinopsis dels comptes de la MIDIT. 
Atès que per la Intervenció de fons de la MIDIT, d’acord amb la normativa legal vigent va 
notificar a tots els membres que legalment la composen que estaven a la seva disposició els 
comptes corresponents a l’exercici de 2010, del 18 al 30 d’ abril del 2011 (ambdós inclosos)  als 
efectes de consulta i examen dels mateixos durant el termini de 10 dies hàbils. 
Atès que en sessió del 3 de maig del 2010 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 núm109 de 12 de maig  de 2011 per un termini de 15 dies i vuit més 
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 Corporació 
i certificat expedit per la Secretaria general de la MIDIT. 
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 l’exposat, 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 Compte general del pressupost de la MIDIT consolidat corresponent a 
l’exercici de 2010. 
 
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 Intervenció de fons de la MIDIT. 
 

04.- Informar en relació a la FAM TRIP de Muntanya Endins. 
Per part de la Coordinació s’informa que es va organitzar una FAM TRIP per donar difusió i 
publicitat a Muntanya Endins i que es va convocar a hotels, allotjaments rurals, càmpings, 
diputacions, patronats de turisme, de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre. També es fa saber 
que aquesta FAM TRIP es va desconvocar i deixar per més endavant per falta d’assistència. 
El Ple de la Mancomunitat resta assabentat. 
  
05.- Estudi i aprovació del pressupost per la impressió de fulletons de Muntanya 
Endins. 
Per part de la Coordinació s’exposa la necessitat de fer una nova remesa de fulletons cara la 
campanya d’estiu, tal i com es va acordar al Ple de la MIDIT del 03/05/2011, la quantitat que es 
farà ha sigut consensuada amb les oficines de turisme dels tres municipis. 
 
Atès que s’ha presentant els següent pressupost: 
 

- Gràfiques Costa Daurada S.L. pressupost per la impressió de 74.190 
fulletons per un import de 8.552€, IVA no inclòs. 

 

Atès el que disposa l’article 10 ( categoria 15 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 la impressió dels fulletons  a Gràfiques Costa 
Daurada S.L. per un import de 8.552€,  IVA no inclòs. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als efectes adients al proveïdor, a la Intervenció de la MIDIT i a 
la coordinació de la MIDIT i les oficines de turisme. 
 
06.- Estudi i aprovació del disseny d’iman per Muntanya Endins 
Per part de la Coordinació s’exposa que, tal i com es va acordar al Ple de la MIDIT del 
03/05/2011, s’ha demanat un disseny únic dels imans, per intentar baixar costos. El disseny 
s’ha demanat a Simbòlic per tal de que es mantingui en la línea de tots els dissenys de 
Muntanya Endins. 
 



 

  

El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels vuit membres assistents que representen la 
majoria absoluta, del nombre de nou que legalment el composen, aprova el disseny. 
 
07.- Estudi i aprovació del pressupost per la impressió de l’iman de Muntanya 
Endins. 
Per part de la Coordinació s’ha demanat pressupost per l’impressió de l’iman únic. 
 
Atès que s’ha presentant els següent pressupost: 
 

- Gràfiques Costa Daurada S.L. pressupost per la impressió de 1.500 imans 
per un import de 872€, IVA no inclòs. 

 

Atès el que disposa l’article 10 ( categoria 15 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 la impressió dels imans a Gràfiques Costa 
Daurada S.L. per un import de 872€,  IVA no inclòs. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als efectes adients a el subministrador, a la Intervenció de la 
MIDIT i a la coordinació de la MIDIT i les oficines de turisme. 
 
08.- Informació referent a la visita al Bages per l’estudi de la biomassa. 
Desde la Coordinació es fa un breu resum de la visita realitzada al Bages el dia 4 de maig del 
2011, on van assistir la MIDIT, IDETSA, el Consorci de la Serra de Llaberia, la FURV, ECO9, 
entre d’altres, i s’entrega un informe de la visita.  
El Ple de la Mancomunitat resta assabentat. 

 
09.- Informació referent a la marca d’excel·lència. 
Desde la Coordinació s’informa de les accions portades a terme fins al moment per part de Blau 
Advisors, consultora encarregada del estudi, i les accions que s’aniran fent. S’entrega l’informe 
de seguiment a data de 31 de maig del 2011. 
El Ple de la Mancomunitat resta assabentat. 

 
10.- Informació referent al projecte conjunt de les oficines de turisme, Consorci 
Serra de Llaberia, Associació Masia de Castelló i MIDIT per treballar un projecte 
educatiu de Muntanya Endins. 



 

  

Per part de la Coordinació s’exposa que a voltants de juliol es començarà a treballar en un 
projecte educatiu conjunt, que englobi tot el territori de Muntanya Endins, amb les Oficines de 
turisme dels tres municipis, Consorci Serra de Llaberia, Associació Masia de Castelló i MIDIT. 
Amb l’objectiu de que s’acabin creant llocs de treball, en l’àmbit del guiatge i dels tallers 
educatius. 
El Ple de la Mancomunitat resta assabentat i aprova el projecte. 

 
11.- Informació referent als Programes Europeus del Ministerio de Trabajo e 
Industria. 
Per part de la Coordinació s’informa que es va rebre el divendres dia 3 de juny del 2011 
informació sobre un Programa Europeu fent referència a que Polònia busca socis i que s’hauria 
d’anar a Varsòvia els dies 15 i 16 de juny. Desde la coordinació es va demanar més informació i 
està pendent d’aquesta, però igualment es considera una mica precipitat. 
El Ple de la Mancomunitat resta assabentat. 

 
12.- Donar compte de la necessitat de completar el nombre de dígits de les partides 
pressupostàries per a les trameses del pressupost i liquidació del 2011. 
Per part de la Secretaria de la MIDIT s’exposa que el pressupost de la Mancomunitat es va 
aprovar tal com autoritza la Ordre EHA/3565/08 que aprova l’estructura pressupostària per als 
ens locals, en el seus articles 5è i 9è, amb un codi de 3 dígits. 
Tanmateix, els diferents programes i plataformes de rendició de comptes i de tramesa de i 
formació a l’Administració de l’Estat com de la Generalitat de Catalunya, obliguen a omplir els 
camps definidors de  les partides a nivell de 5 dígits. Si no es facilita aquest nivell de detall, de 
5 dígits, per a totes les partides tant de despeses com d’ingressos, no resulta possible exportar 
les dades comptables a aquestes plataformes i per tant, la Mancomunitat, no podrà fer les 
trameses a que ve obligat. 
Per tal de superar aquest inconvenient, que en cap cas prové d’una acció o omissió municipal, 
resulta oportú de contemplar i definir totes les partides a nivell de 5 dígits. 
 
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.- La modificació de les codificacions econòmiques tant de l’estat d’ingressos com del de 
despeses, que passaran en tots els casos a tenir 5 dígits, en lloc dels 3 ó 5 que presentaven a 
l’aprovació del pressupost segons l’acord plenari de data 14 de desembre de 2010. 
 
Segon.- Els dos dígits addicionals, a completar quan correspongui s’ompliran amb zeros 
(XXX.00). 
 



 

  

Tercer.- Notificar aquest acord als efectes adients a la Intervenció de la MIDIT. 
 
S’aixeca la sessió, de la qual, jo com a secretària, certifico.  


