
 

  

Identificació de la sessió: 

 
Caràcter de la sessió: Ordinària, 1a convocatòria 

Data: 19 de desembre de 2011 

Núm.: 06/2011 
Horari: 16:00-17:00 
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 
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 
M. Àngel Benedicto, secretària 
Excusen la seva absència,  
Laura Casas, tècnica 
 

ORDRE DEL DIA 

01.- Lectura i aprovació de l’ acta corresponent a la sessió plenària del 14/11//2011. 

Atès que prèviament s’ha distribuït per correu l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió del 14 de 
novembre 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 nou membres 
assistents.  
 

02.- Donar compte de les reunions mantingudes amb el sector turístic i els cellers del territori MIDIT, activitats 

previstes. 

Per part de la coordinació s’explica les reunions mantingudes amb el sector turístic en relació al projecte 
d’excel·lència. Iniciaran les auditories per al Pacte de Qualitat 7 establiments de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant, i queda pendent de concretar els establiments de Tivissa i Pratdip. Per part del regidor Àlex Marfull es 
demana que totes aquelles accions relacionades amb el turisme i que afectin a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 
es comuniquin amb antelació per evitar possibles duplicitats. D’altra banda s’explica les reunions mantingudes 
amb els cellers i les accions que han sorgit d’aquestes trobades: la primera serà una trobada cellers-restauradors 
per donar a conèixer els vins elaborats al territori i promoure la utilització d’aquests als establiments de 
restauració del territori. L’altra és una mostra de vins que es farà coincidir amb el dissabte sant (7 d’abril de 2012) 
a Hospitalet de l’Infant. En aquesta mostra hi haurà els estands dels cellers i agrobotigues del territori per a que 



 

  

puguin donar a conèixer els seus productes aprofitant la temporada turística de setmana santa. També es demana 
la participació i col·laboració d’entitats musicals dels tres municipis per a que puguin fer acompanyament durant 
aquesta mostra. 
El Ple resta assabentat. 
 
03.- Donar compte dels pagaments efectuats des del mes de març de 2011 fins el 19 de desembre de2011. 

Per part de la coordinació es comuniquen els pagaments efectuats entre el mes de març i el 19 de desembre 
de 2011. La relació de pagaments s’adjunta com Annex I d’aquesta acta. 
 
El Ple resta assabentat. 
 
04.- Estudi i aprovació de la cessió  dels vehicles de la MIDIT. 

Per part del President i Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, davant la disponibilitat d’utilitzar els vehicles 
adscrits a la MIDIT es sol·licita la cessió d’un dels vehicles per a l’Ajuntament de Vandellòs i  l’Hospitalet de l’Infant 
i un altre l’Ajuntament de Pratdip, assumint les despeses que generi el seu ús. 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels nou membres assistents, del nombre de nou que legalment el 
composen, ACORDA: 

 

Primer.- Aprovar la cessió  l'ús i utilització dels vehicles adscrits a la MIDIT, fent esment que la Mancomunitat 
manté la propietat d’aquests,  a l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i a l’Ajuntament de Pratdip, 
tenint en compte que en el cas necessités fer ús d’aquests vehicles es retornarien a la Mancomunitat. 
 

Segon.- Aprovar que les despeses generades per l’ús dels vehicles cedits siguin assumides per l’Ajuntament de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i l’Ajuntament de Pratdip. 
 

Tercer.-  Notificar aquest acord a Intervenció de  la MIDIT, l’adjunta a alcaldia de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant, a l’Ajuntament de Pratdip i la coordinació de la MIDIT. 

 
05.- Estudi i aprovació del pressupost de la MIDIT per a l’exercici econòmic 2012. 

Per part de la Coordinació s’informa al Ple com s’ha elaborat el pressupost del 2012, tenint en compte els 4 eixos 
del Pla Estratègic: Turisme, Producció local, Energia i Col.laboració público-privada. També s’explica que al llarg 
d’aquest any es farà la recerca de patrocini per part d’empreses privades, així com la sol.licitud de subvencions si 
s’escau. 
 
Atès que s’han confeccionat la Memòria i les bases d’execució del Pressupost de la Mancomunitat per l’exercici 
econòmic de 2012. 
 
Atès el que disposen els articles 112 i 113 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local i 
articles 162 i següents del Reial Decret-Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 
les Hisendes Locals. 
 



 

  

El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels nou membres assistents que representen la majoria absoluta del 
nombre de nou que legalment componen el plenari de la Mancomunitat, ACORDA: 
 

Primer.- Aprovar inicialment i en tota la seva integritat el pressupost de la Mancomunitat per l’exercici econòmic 
de 2012, restant fixades les despeses i ingressos en els termes que es desglossen en el següent resum per 
capítols: 
 

 

Ingressos

Import

6.506,00 €

311.480,00 €

7.706,00 €

325.692,00 €

4.500,00 €

330.192,00 €

Despeses

Import

80.680,00 €

113.112,00 €

10.100,00 €

6.300,00 €

210.192,00 €

120.000,00 €

120.000,00 €

330.192,00 €

Total despeses de capital

TOTAL

3 Despeses financeres

Transferències corrents4

Total despeses corrents

9 Variació de passius financers

Capítol Concepte

1 Despeses de personal

2 Despeses corrents

5 Ingressos patrimonials

Total ingressos corrents

7 Transferències de capital

TOTAL

ConcepteCapítol

3 Taxes i altres ingressos

4 Transferències corrents

 
Segon.- Aprovar la documentació annexa al Pressupost d’acord amb el que disposa l’article 164 a 166 del Reial 
Decret -Legislatiu 2/2004, de 5 de febrer. 
 

Tercer.- Aprovar la relació de llocs de treball que integren la plantilla del personal funcionarial i laboral adscrit a la 
Mancomunitat, en termes fixats a l’article 283 del Decret –Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i que s’adjunta com  annex II a aquest acord. 
 
Quart.- Sotmetre a informació pública aquesta aprovació inicial pel termini de 15 dies hàbils comptats a partir de 
l’endemà de la publicació edictal, tant al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona com als Taulers de la 
Corporació als efectes de presentació de reclamacions i/o al·legacions. 
Exhaurit el termini esmentat, sense haver -se interposat cap tipus de reclamació, s’entendrà aprovat 
definitivament el pressupost, sense necessitat d’ulterior acord, procedint -se a la remissió d’una còpia a l’ 
Administració Estatal i a la Delegació Territorial de Governació a Tarragona, d’acord amb el que disposa l’article 



 

  

166 del Reial Decret –Legislatiu 2/2004, de 5 de març. Així mateix es procedirà a la publicació de l’aprovació 
definitiva resumidament i per capítols. 
 
Cinquè.- Contra la publicació de l’aprovació definitiva en el BOPT es podrà  interposar recurs contenciós 
administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a Barcelona en el termini de dos mesos 
naturals comptats des de l’endemà de la dita publicació. 
 
Sisè.- Notificar aquest acord als efectes adients a la intervenció de la MIDIT. 
 

06.- Altres assumptes  

Per part de la Coordinació s’exposa la delicada situació de la tresoreria de la Mancomunitat, exposant que 
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant està assumint les despeses de forma extraordinària a la seva 
aportació de l’exercici 2011 i que aquestes s’hauran de descomptar de la seva aportació a l’exercici 2012, i que de 
cara al proper exercici cal tenir clar quina serà la disponibilitat pressupostària per poder elaborar el Pla d’acció 
2012 que s’hagi d’aprovar al proper Ple. Pren la paraula l’alcalde de Pratdip que manifesta que per part del seu 
municipi es regularitzarà l’aportació del 2011 el mes de gener de 2012, i pregunta a l’alcalde de Tivissa si tenen 
previst regularitzar el seu deute, o en el seu defecte assumir un compromís escrit amb els terminis de pagament 
per deixar de banda la indefinició actual.  L’alcalde de Tivissa respon que en aquest moment no pot definir cap 
termini fins que no s’hagi aprovat el pressupost de l’ajuntament de Tivissa de l’exercici 2012.  Pren la paraula el 
President i alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant on proposa fer una reunió dels tres alcaldes de caire més 
polític i prendre acords sobre el finançament de la Mancomunitat de cara al 2012 i posteriors exercicis. Per aquest 
motiu encarrega a la Coordinació de la MIDIT que elabori un document explicatiu de les partides pressupostàries 
així com un resum dels pagaments pendents abans del 15 de gener de 2012 per tal de preparar la reunió dels tres 
alcaldes.  
 
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.  


