
 

  

Identificació de la sessió: 
Caràcter de la sessió: Ordinària, 1a convocatòria 
Data: 20 de setembre de 2013 
Núm.: 06/2013 
Horari: 9:00-10:10 
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  
Miguel Angel Garcés, regidor de l’ Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 
M. Elidia López Redondo, regidora de l’ Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 
Josep M. Rovira, regidor de l’ Ajuntament de Pratdip  
Izaskun Cendegui, Coordinadora 
Laura Casas, tècnica 
M.Teresa Salazar, Interventora 
M. Àngel Benedicto, Secretària 
Excusen la seva absència, 
Jordi Jardí, alcalde de l’Ajuntament de Tivissa 
Santiago Borràs, regidor de l’Ajuntament de Tivissa  
Antonio Santapau, regidor de l’Ajuntament de Tivissa 
Francesc Bellsolà, regidor de l’Ajuntament de Pratdip 
 
ORDRE DEL DIA 
01.- Lectura i aprovació de l’ acta corresponent al Ple celebrat el dia 2 d’agost de 2013. 
Atès que prèviament s’ha distribuït per correu l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió del 2 d’agost de 2013 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 que 
representen la majoria absoluta, del nombre de nou que legalment el composen el plenari de la MIDIT. 
 
02.- Donar compte de les Resolucions de Presidència des de l’últim ple celebrat el dia 2 d’agost de 2013. 
Per part de la Coordinació es dóna compte de les Resolucions de Presidència 8/2013 i 9/2013 en relació als pagaments de 
despeses i factures del mes d’agost. S’adjunten com Annex I d’aquesta acta. 
 
El Ple  de la MIDIT resta assabentat. 
 
03.- Donar compte dels pagaments efectuats entre l’1 d’agost al 31 d’agost de 2013. 
Per part de la coordinació es comuniquen els pagaments efectuats entre el 1 i 31 d’agost de 2013. La relació de pagaments 
s’adjunta com Annex II d’aquesta acta. 
 
El Ple de la MIDIT resta assabentat. 



 

  

04.- Donar compte de la resolució de la subvenció atorgada per  la Diputació de Tarragona per la II Fira Fruits de la Terra. 
Per part de la Coordinació s’informa al Ple que la Diputació de Tarragona ha concedit a la MIDIT en el marc de la 
convocatòria per a la concessió d’ajuts segons les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions per a la 
realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat any 2013, una subvenció per import de 
130,70€.  Amb la comptabilització d’aquesta subvenció, el cost total de la II Fira Fruits de la Terra ha estat de 1.288,70€ per 
a la MIDIT. 
 
El Ple resta assabentat. 

 
05.- Donar compte del programa i altres detalls de les III Jornades Tècniques 
Per part de la Coordinació s’exposa el programa definitiu de les III Jornades Tècniques, així com l’organització del dinar que 
s’oferirà i la moderació de les taules. 
 
El Ple resta assabentat. 

 
06.- Estudi i aprovació, si escau, de la sol·licitud de subvenció regulada per l’ordre EMO/207/2013, de 2 de setembre, de 
modificació de l'Ordre EMO/349/2012, de 31 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local i s'obre la convocatòria per a la concessió de les 
subvencions destinades al Programa d'agents d'ocupació i desenvolupament local per a l'any 2013. 
 Per part de la Coordinació s’informa al Ple que s’ha obert la convocatoria de la sol·licitud de subvenció regulada per l’ordre 
EMO/207/2013, de 2 de setembre, de modificació de l'Ordre EMO/349/2012, de 31 d'octubre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local i s'obre la 
convocatòria per a la concessió de les subvencions destinades al Programa d'agents d'ocupació i desenvolupament local per a 
l'any 2013, i es proposa sol:licitar la subvenció desglossada segons el següent quadre: 
 

  Cost Brut Anual Subvenció sol·licitada Percentatge
28.554,81 € 22.843,85 € 80%  

  
El Ple de la Mancomunitat  per unanimitat dels cinc membres assistents que representen la majoria absoluta del nombre de 
nou que legalment el composen,  ACORDA: 
 
 1. Aprovar la sol·licitud de subvenció regulada per l’ordre EMO/207/2013, de 2 de setembre, de modificació de l'Ordre 
EMO/349/2012, de 31 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als 
programes de suport al desenvolupament local i s'obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions destinades al 
Programa d'agents d'ocupació i desenvolupament local per a l'any 2013 per un import de 22.843,85€. 
2. Notificar aquest acord als efectes adients a el Servei d’Ocupació de Catalunya, la intervenció de la Mancomunitat i la 
Coordinació de la Mancomunitat. 
 
07.- Altres assumptes 
a) Per part de la Coordinació s’exposa que l’empresa Data Logic ha fet dos visites a la nau amb clients potencials per a les 
línies.  S’exposa que les línies i altres materials des de l’any 2009 es troben a la nau, sense tenir cap document que eximeixi 
de responsabilitat a la Mancomunitat, a més la nau està llogada per una altra empresa, i Data Logic no abona cap quantitat 
per mantenir el material a la nau. La Secretaria exposa que s’hauria de fer arribar un document a Data Logic on s’eximís de 
responsabilitat a la Mancomunitat o bé es demani a l’empresa que desallotgi el material que encara hi té. 



 

  

El Ple de la Mancomunitat  per unanimitat dels cinc membres assistents que representen la majoria absoluta del nombre de 
nou que legalment el composen,  ACORDA: 
1.- Requerir a Data Logic que abans de l’1 de gener de 2014 haurà de procedir a retirar el material ubicat a la Nau de la 
Mancomunitat consistent en les línies de producció i material electrònic significant-li que si fa cas omís a aquest 
requeriment se li exaccionarà el corresponent cànon per l’ocupació d’una instal·lació propietat de la Mancomunitat,  donat 
que no concorre la figura de  dipòsit regulat en els articles 1758 i següents del Codi civil  ni tampoc de comodato que regula 
els articles 1741 i següents del mateix Codi  així mateix se li comunica que el material dipositat provisionalment en 
l’esmentada nau és de la seva propietat sense que la Mancomunitat tingui atribuïda cap obligació de dipòsit per la qual no 
assumeix cap tipus de responsabilitat en l’esmentada custodia a precari, pel que aquesta Administració no assumeix cap 
tipus d’indemnització , ni responsabilitat en el material provisionalment dipositat per l’esmentada mercantil , per la qual les 
possibles contingències que puguin sofrir l’esmentat material serà a càrrec de la societat Data Logic. 
2.- Notificar aquest acord a Data Logic i Coordinació de la MIDIT 
 
b) Per part de la Coordinació s’exposa que el SOC ha fet l’ingrés del 100%  corresponent a la subvenció del programa 
innovadors 2012-2013. Això suposa que en cas que no es justifiqui tot l’import atorgat s’haurà de retornar la part 
corresponent. 
 
c) Per part de la Interventora es comunica als membres del Ple que s’han presentat els Marcs pressupostaris d ela 
Mancomunitat tal i com mana la llei. Aquests Marcs s’aprovaran mitjançant resolució de presidència i es donarà compte al 
proper Ple. S’adjunta còpia dels marcs com Annex III a l’acta. 
 
08.- 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.  
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