
 

  

Identificació de la sessió: 

Caràcter de la sessió: Ordinària, 1a convocatòria 

Data: 28 de febrer de 2014 

Núm.: 02/2014 

Horari: 9:00-11:00 

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  

Jordi Jardí, alcalde de l’Ajuntament de Tivissa  

M. Elidia López, 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, 

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 

Francesc Bellsolà, regidor de l’Ajuntament de Pratdip 

 

ORDRE DEL DIA 

01.- Lectura i aprovació de l’ acta corresponent al Ple celebrat el dia 17 de gener de 2014 

Atès que prèviament s’ha distribuït per correu l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió del 17 de gener de 2014 

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. 
 

02.- Donar compte de les Resolucions de Presidència des de l’últim ple celebrat el dia 17 de gener al 28 de febrer de 

2014 

Per part de la Coordinació es dóna compte de les Resolucions de Presidència 1/2014, 2/2014 i 3/2014 en relació als 

pagaments de despeses i factures del mes de febrer de 2014, així com la resolució corresponent a les presentacions de 

la Fundació Alicia al territori. S’adjunten com Annex I a l’acta. 

El Ple  de la MIDIT resta assabentat. 



 

  

 

03.- Donar compte dels pagaments efectuats entre l’1 i el 28 de febrer de 2014 

Per part de la coordinació es comuniquen els pagaments efectuats entre el 1 i el 28 de febrer de 2014. La relació de 

pagaments s’adjunta com Annex II d’aquesta acta. També s’informa al Ple del pagament del conveni que es tenia 

pendent a la FURV.  

També s’informa al Ple que a partir d’enguany les despeses de mobilitat i dietes del personal quedaran reflectides  a la 

nòmina. 

El Ple de la MIDIT resta assabentat. 

 

04.- Donar compte de la liquidació del pressupost de la MIDIT per a l’exercici 2013 

D’acord amb el que disposa l’article 1191, 192 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 i el Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, per la Presidència es dóna 

compte de la liquidació del pressupost de la Mancomunitat corresponent a l’exercici econòmic de 2013 segons el 

següent desglossament (ANNEX III): 

 

A  romanent de tresoreria per a despeses generals de 106.641,03 € 

 

El Ple de la Mancomunitat resta assabentat de la liquidació corresponent a l’exercici econòmic de 2013. 

 

Per últim s’acorda trametre una còpia a la delegació d’Hisenda a Tarragona i a la Delegació Territorial de Govern a 

Tarragona, d’acord amb el que disposa l’article 93-5 del Reial Decret Legislatiu 2/045, de 5 de març, pel que s’aprova 

el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, així com igualment remetre una còpia a la Sindicatura de 

Comptes a efectes de fiscalització externa, d’acord amb el que disposa l’article 223 del Reial Decret-Legislatiu 2/04, de 

5 de març. 

 

05.- 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 (4rt  trimestre de 2013 ). 

Per part de la Interventora  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 30/09/2013 no existeixen obligacions pendents de pagament que incompleixin 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 (4rt trimestre de 2013). 

Així mateix s’adjunta (ANNEX IV) 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. 

 

06.- Donar compte de la justificació econòmica i tècnica de la subvenció per a projectes innovadors i experimentals 

2012-2013 

Per part de la Coordinació s’explica al Ple que s’ha dut a terme la justificació de la subvenció per a programes 

innovadors 2012-2013. S’exposa que la part corresponent al Consorci per la Millora de la Competitivitat del  Turisme i 



 

  

Oci a les comarques de Tarragona - Parc Científic de Turisme (CMCTUR) que han col·laborat al projecte integral, 

mitjançant la seva participació en dos projectes concrets, no s’ha pogut justificar ja que han presentat la 

documentació tècnica i només una part de l’econòmica (els models corresponents),  i no han fet arribar ni les 

nòmines, ni TC2 ni comprovants de pagament corresponents al personal imputat, documentació necessària per poder 

verificar les dades incloses als models normalitzats. 

 A més,  als models normalitzats s’ha imputat personal no adscrit al projecte, tal i com es va comunicar al SOC en el 

seu moment.  

També  es comenta que per un errada en els pagaments no es va ingressar l’IVA corresponent a les factures del mes 

de novembre i desembre. Aquest fet, però, la gerència del CMCTUR no l’ha manifestat fins el dia 24 de febrer de 2014.  

Aquesta situació ha suposat proposar no presentar la justificació econòmica provinent del CMCTUR - Parc Científic de 

Turisme augmentat la quantitat a retornar per part de la Mancomunitat al SOC. Dels 47.356,15€ que s’han de 

retornar, 36.287,47€ corresponen a la part del CMCTUR - Parc Científic de Turisme. Aquest retorn, genera interessos 

ja que el SOC ja ha ingressat a la Mancomunitat la totalitat de la subvenció 

 

Atès que en data 8 de febrer de 2013 s’aprova per part del Ple de la Mancomunitat la signatura del conveni entre la 

MIDIT i el CMCTUR emmarcat en el desenvolupament del projecte “Competitivitat i diversificació econòmica al 

territori de la MIDIT” amb núm. d’expedient PIE-99-2012,  subvencionat per la convocatòria de Projectes Innovadors i 

Experimentals 2012-2013 del Servei d’Ocupació de Catalunya i el Departament d’Empresa i Ocupació, cofinançat pel 

Fons Social Europeu. 

 

Atès que es va signar el conveni regulador entre la MIDIT i el  CMCTUR en data 18 de febrer de 2013 per dur a terme 

les activitats de col·laboració emmarcades al projecte innovador  “Competitivitat i diversificació econòmica al territori 

de la MIDIT” amb número d’expedient PIE-99-2012 en el marc de d’un projecte subvencionat per la convocatòria del 

Servei d’Ocupació de Catalunya per a projectes innovadors, regulada per l’Ordre EMO/312/2012, de 8 d’octubre, per 

la qual s’estableixen les bases reguladores que han de regir la concessió de subvencions per a projectes innovadors i 

experimentals cofinançades pel Fons Social Europeu i s’obre la convocatòria per l’any 2012.  

 

Atès que els articles 3 de Responsabilitats i obligacions de l’entitat beneficiària i de l’entitat col·laboradora i 10 de 

Període de vigència del conveni,  de l’esmentat conveni signat entre la MIDIT i el CMCTUR  no han estat complerts per 

part del CMCTUR. 

 

Atès que la justificació econòmica presentada pel CMCTUR resta incomplerta. 

 

Atès que la justificació econòmica presentada pel CMCTUR inclou la imputació de personal no comunicat a la 

Mancomunitat ni al SOC. 

 

Atès les deficiències presentades en la documentació de justificació econòmica presentada pel CMCTUR suposen 

haver de renunciar a 36.287,47€. 

 

Atès que per part de la Mancomunitat s’ha pagat la part corresponent del conveni al CMCTUR 

 



 

  

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: 
 

Primer.- Aprovar no acceptar la justificació presentada pel CMCTUR - Parc Científic de Turisme per la justificació 

econòmica del projecte innovador “Competitivitat i diversificació econòmica del territori de la MIDIT” de la 

convocatòria de projecte innovadors 2012-2013. 

Segon.- Requerir al gerent del CMCTUR que abans del 31 de març de 2014 faci arribar la documentació restant de la 

justificació econòmica.  

Tercer.- Notificar aquest acord als efectes adients al gerent del CMCTUR, a la Intervenció de la MIDIT i SOC  

 

07.- Estudi i aprovació, si escau, del contracte de lloguer de l’oficina tècnica de la MIDIT al viver d’empreses 

d’IDETSA 

Per part de la coordinació s’informa que tal i com es va pressupostar l’exercici econòmic 2014 es reserva una partida 

per a pagar el lloguer de l’oficina tècnica de la MIDIT que s’ocupa al Viver d’empreses del Polígon Industrial Les Tàpies, 

i s’adjunta com annex V el contracte. 

 

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: 
 

Primer.- Aprovar el contracte de lloguer de l’oficina tècnica de la MIDIT al viver d’empreses d’IDETSA 

Segon.- Facultar al sr. President de la mancomunitat, en Alfons Garcia Rodríguez per la signatura de la documentació 

que calgui per la materialització d’aquest acord.  

Tercer.- Notificar aquest acord als efectes adients a IDETSA i Intervenció de la Mancomunitat. 

 

08.- Estudi i aprovació, si escau,  de les actuacions per la dinamització de la III Fira de producte local 

 

A) Per part de la Coordinació s’informa que s’han estat cercant diferents actuacions per dinamitzar la III Fira de 
producte local de la Mancomunitat, el dia 4 de juliol i es proposa la contractació de l’espectacle “Small River Brass 
Band” 
 
Atès l’informe favorable del Departament d’Intervenció de la Mancomunitat. 
Atès que s’han presentant els següents pressupostos: 
 

- Pel dia 4 de juliol de 2014 l’actuació de la "Small River Brass Band” per un import de 1.200€ IVA exclòs (Annex V) 
 
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: 
 
Primer.- Aprovar  la contractació de la "Small River Brass Band”pel dia 4 de juliol de 2014 per un import de 1.200€ IVA 
exclòs  
Segon.- Notificar aquest acord als efectes adients als adjudicataris, a la Intervenció de la MIDIT i a la coordinació de la 
MIDIT. 
 



 

  

B) Per part de la Coordinació s’informa que s’han estat cercant diferents actuacions per dinamitzar la III Fira de 
producte local de la Mancomunitat, el dia 5 de juliol i es proposa la contractació de l’espectacle “La Banda Forània”” 
 
Atès l’informe favorable del Departament d’Intervenció de la Mancomunitat. 
Atès que s’han presentant els següents pressupostos: 
 

- Pel dia 5 de juliol de 2014 l’actuació de “La Banda Forània” per un import de 1.400 IVA exclòs (Annex VI) 
 
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: 
 
Primer.- Aprovar  la contractació de “ La Banda Forania” pel dia 5 de juliol de 2014 per un import de 1.400€ IVA exclòs  
Segon.- Notificar aquest acord als efectes adients als adjudicataris, a la Intervenció de la MIDIT i a la coordinació de la 
MIDIT. 
 

09.- Estudi i aprovació, si escau,  de la publicació del receptari de cuina del territori MIDIT 

Per part de la Coordinació s’informa arran de la presentació del projecte de valorització gastronòmica del territori de 

la MIDIT realitzat per la Fundació Alícia s’han estat cercant pressupostos per l’edició del receptari tradicional i de la 

clotxa. 

 

Atès l’informe favorable del Departament d’Intervenció de la Mancomunitat. 

 

Atès que s’han presentant els següents pressupostos: 

 

Edicions Onada per un import de 3.600,00 Euros IVA inclòs (200 exemplars per 18€ IVA inclòs) en català i castellà 

(ANNEX VIII)  

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: 

 

Primer.- Aprovar  la contractació de l’edició del receptari tradicional i de la clotxa de la MIDIT a Edicions Onada per un 

import de 3.600,00 Euros IVA inclòs (200 exemplars per 18€ IVA inclòs) en català i castellà, amb la condició que estigui 

llest per la fira de producte local del mes de juliol de 2014. 

Segon.- Notificar aquest acord als efectes adients a l’adjudicatari, a la Intervenció de la MIDIT i a la coordinació de la 

MIDIT. 

 

10.- Donar compte del registre del domini www.terresdemestral.cat 
Per part de la Coordinació s’exposa que arran de la presentació del projecte de valorització gastronòmica van sorgir 
noms per a promoció territorial de la MIDIT, entre ells “Terres de mestral”. Vist que és un nom consensuat pels tres 
municipis s’ha registrat el domini web amb aquest nom www.terresdemestral.cat  
El Ple resta assabentat. 
 
11.- Donar compte de la reunió mantinguda amb les cooperatives del territori 

http://www.terresdemestral.cat/
http://www.terresdemestral.cat/


 

  

Per part de la Coordinació s’exposa que es va mantenir una reunió amb les cooperatives del territori per la posada en 
marxa de la normativa del sector de la restauració per les setrilleres d’un sol ús. La petició de les cooperatives a la 
MIDIT es fonamenta en la necessitat de fer promoció conjunta als envasos , i per aquet motiu demanen la 
col·laboració tècnica i econòmica de la MIDIT. La resposta és que abans de fer promoció conjunta cal treballar bé la 
marca i els continguts d’aquesta. A més, cal tenir clar el tipus d’envasos i mides que necessiten els restauradors de la 
zona. D’aquesta tasca se’n encarregarà la MIDIT, però les cooperatives han d’iniciar la col·laboració i mantenir-la. El 
Ple de la MIDIT resta assabentat. 
 
12.- Altres assumptes 
 
a) Per part de la Coordinació s’explica que ha arribat una resolució del Departament de Benestar i Família on es 
comunica que han donat de baixa del Registre d’Entitats a la MIDIT per manca d’activitat. 
b) Per part de la Presidència es comunica que es probable que l’AMAC augmenti les aportacions a les entitats per la 

contractació d’AODL. 
c) Per part de la Coordinació s’exposa que TICNOVA ha buidat la nau de la Mancomunitat. 
d) Per part del regidor Josep Ma. Rovira s’exposa que cal fer més promoció directa d ela nau, ja que hi ha 

oportunitats per poder tribar una empresa que s’hi vulgui instal·lar. 
e) Per part de l’alcalde, Jordi Jardí, s’exposa que des del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre s’ofereix el servei de 

comunicació per a fer difusió de tots els actes de la Mancomunitat, i també els serveis informàtics del consell.  
f) Per part de la Coordinació s’informa al Ple que el SOC ja ha efectuat l’ ingrés corresponent a la subvenció de 

l’AODL. 
 
 

10.- 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.  


