
 

  

Identificació de la sessió: 

Caràcter de la sessió: Ordinària, 1a convocatòria 

Data: 30 de juliol de 2012 

Núm.: 02/2012 
Horari: 13:00-14:15 
Lloc: Casa de la Vila de l’Hospitalet de l’Infant 
 
Assisteixen, 

Alfons Garcia, President de la MIDIT  
Josep Montané, alcalde de l’ Ajuntament de Pratdip 
Alex Marfull, regidor de l’ Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 
Miguel Angel Garcés, regidor de l’ Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 
Santiago Borràs, regidor de l’Ajuntament de Tivissa 
Antonio Santapau, regidor de l’Ajuntament de Tivissa 
 Josep M. Rovira, regidor de l’ Ajuntament de Pratdip  
Toni Marco, regidor de l’ Ajuntament de Pratdip 
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.- Lectura i aprovació de l’ acta corresponent al Ple celebrat el 15/05/2012 

Atès que prèviament s’ha distribuït per correu l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió del 15 de maig de 
2012, 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.- Donar compte de l’ informe preceptiu d’ Intervenció envers les mesures de lluita contra la morositat 

previstos a la Llei 15/2010, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre ( 2n trimestre 2012).  
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 31/03/2012 l’import de les obligacions pendents de pagament que incompleixen 
els terminis de l’article 216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de Novembre, que aprova el text refós de la 
llei de contractes del sector públic, és de 0,00 euros ( segon trimestre de 2012). 
Així mateix s’adjunta (ANEX I) justificació que s’ha presentat el model a la Direcció General de Política, 
Assegurances i Tresor i al Ministerio de Economía y Hacienda. 
El Ple de la MIDIT resta assabentat. 
 
 



 

  

 
03.- Donar compte dels pagaments efectuats des del 31 de maig de 2012 fins al 30 de juny de 2012. 

Per part de la coordinació es comuniquen els pagaments efectuats entre el 31 de maig i el 30 de juny de 2012. La 
relació de pagaments s’adjunta com ANEX II d’aquesta acta. 
El Ple de la MIDIT resta assabentat. 
 
04.- Dictamen de la comissió de comptes sobre el compte general del pressupost de la MIDIT 2011. 

Atès que entre el 2 de juliol i el 18 de juliol de 2012 va tenir lloc l’examinació de comptes del compte general del 
pressupost consolidat de la MIDIT corresponent a l’exercici econòmic de 2011. 
 
La comissió de comptes, per unanimitat dels 8 membres assistents que representen la majoria absoluta del 
nombre de nou que legalment el componen, i en la configuració de la comissió de comptes, ACORDA: 

 

Primer.- Dictaminar favorablement sobre el Compte General del Pressupost Consolidat de la Mancomunitat 
corresponent a l’exercici econòmic del 2011. 
Segon.- Sotmetre a informació pública l’esmentada aprovació, pel termini de 15 dies i vuit més hàbils a partir de 
l’endemà de la publicació edictal al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, així com als taulers de la 
Mancomunitat, a fi i efecte que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que 
calguin davant del plenari de la Mancomunitat. 
Tercer.- Notificar aquest acord als efectes adients a la Intervenció de la MIDIT. 
 
 
05.- Estudi i aprovació de la renovació de contracte laboral de Laura Casas Martínez. 

En aquest punt, Laura Casas surt de la sessió. 
Per part de la Coordinació s’exposa al membres del Ple que el contracte de Laura Casas finalitza el 31 de 
desembre de 2012, ja que s’emmarca a la subvenció atorgada pel SOC en el marc d’accions integrades per 
l’ocupació. Per aquest motiu, s’ha de prendre la decisió de la seva continuïtat a partir del 2013. La coordinació 
exposa que la tasca realitzada per Laura Casas és excel·lent i recomana la seva continuïtat per dur a terme les 
funcions que desenvolupa la Mancomunitat.  
El President pren la paraula i exposa que la situació econòmica de la Mancomunitat es troba en un moment 
delicat per la manca d’ingressos, i que per garantir la seva continuïtat caldria optar a algun tipus de subvenció que 
permetés assegurar la seva continuïtat. El President afegeix que no es posa en dubte la tasca realitzada per Laura 
Casas en cap moment.   
Pren la paraula l’alcalde de Pratdip, Josep Montané per refermar l’opinió del President i expressar que si hi ha 
opcions a obtenir alguna subvenció es duguin a terme els passos necessaris per tramitar-la. Per part de la 
coordinació s’exposa que s’està pendent de la publicació de les noves ordres de desenvolupament local que 
permetrien desenvolupar les tasques i funcions de la Mancomunitat en aquesta matèria.  
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels 8 membres assistents que representen la majoria absoluta del 
nombre de nou que legalment el composen,  ACORDA: 

 



 

  

Primer.- No aprovar el punt durant la sessió realitzada i deixar l’aprovació a l’espera de la publicació d’ordres de 
subvencions en matèria de desenvolupament local   
Segon.-  Tornar a plantejar el punt esmentat al proper Ple. 
Tercer.- Notificar aquest acord als efectes adients a Laura Casas Martínez i la Coordinació de la MIDIT. 

 

06.-  Donar compte de les actuacions dutes a terme entre el mes de maig i juny.  

En aquest punt, Laura Casas es reincorpora a la sessió. 
Per part de la Coordinació s’exposa que durant els mesos de maig i juny s’han dut a terme el tast d’olis per a 
professionals, també s’ha continuat treballant amb el sector agroalimentari i es continuen fent les auditories pel 
Pacte de Qualitat.  
També s’informa de la resolució de la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Tarragona per l’acció de la Fira de 
Productes locals “Fruits de la Terra”. S’ha concedit una subvenció del 29% del total de les despeses elegibles. Com 
que el pressupost final ha estat menor de l’inicial projectat, l’import de la subvenció disminuirà. S’informa al Ple 
que un cop s’hagi realitzat la justificació econòmica se’ls farà arribar. 
El Ple resta assabentat. 
 
07.- Estudi i aprovació del pressupost de la distinció per a establiments del Pacte de Qualitat. 

Per part de la Coordinació s’informa que per continuar implantant el Pacte de Qualitat, els establiments que ja 
han passat el procés d’auditoria han de tenir un distintiu. Per aquest motiu s’han demanat dos pressupostos per 
al disseny dels distintius i la seva impressió.  
Atès que s’han presentant els següents pressupostos: 
 

- EVA ALONSO DISSENY, pressupost per al disseny i impressió de 17 distintius mida A4 per 
un import de 75,50€  IVA no inclòs 

- EVA ALONSO DISSENY, , pressupost per al disseny i impressió de 17 distintius mida A5 per 
un import de 69,04€, IVA no inclòs 

- DISSENYS LA BASTERIA, pressupost per al disseny i impressió de 17 distintius per un 
import de 180,00€, IVA no inclòs. 
 

Atès el que disposa l’article 10, l’article 111 i l’article 138.3 sobre els contractes menors de serveis del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la llei 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 disseny i la impressió de 17 distintius mida A5 del Pacte de 
Qualitat a EVA ALONSO DISSENY per un import de 69,04€, 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.- Altres assumptes. 

 

a) Per part del President s’informa al Ple de l’estat de tramitació de l’ordre ministerial per als municipis que 
acullen centrals nuclears al seu territori. 

b) Per part de la Coordinació s’exposa que s’ha fet recerca de les fires i fòrums més adequats per fer difusió dels 
productes locals de la MIDIT.   Concretament, el Fòrum Gastronòmic de Girona que es realitzarà el 2013 és 
una plataforma que permet fer difusió entre els professionals del sector gastronòmic dels productes locals, 
tenint un sol estand en representació de tots els productors i elaboradors. El cost de la participació i el 
disseny de l’estand es proposarà que s’assumeixi des dels propis productors, i la MIDIT col·laborarà amb tota 
la gestió per ser presents al Fòrum, així com amb el personal que representarà els productors els dies que es 
durà a terme. 
 Per part dels membres del Ple s’exposa que el nombre mínim per dur a terme l’acció ha de ser de 10 
productors. La Coordinació contactarà amb els productors durant el mes d’agost per tal de conèixer la 
disponibilitat a participar i assumir part del cost per ser presents, i de cara a setembre fer-ne la inscripció si 
s’escau. 

c) Per part de la Coordinació s’exposa als membres del Ple que tant els ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant  com el de Pratdip ja han fet l’ ingrés de la seva aportació anual a la Mancomunitat.  Queda pendent 
l’aportació de l’Ajuntament de Tivissa i per part del President es demana que facin un esforç per poder fer 
front a les despeses que resten al llarg de l’exercici pressupostari. 

 

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.  


