
 

  

Identificació de la sessió: 
Caràcter de la sessió: Ordinària, 1a convocatòria 
Data: 15 de maig de 2012 
Núm.: 01/2012 
Horari: 18:00-19:30 
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 
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 
Laura Casas, tècnica 
 
Excusen la seva absència,  
Santiago Borràs, regidor de l’Ajuntament de Tivissa 
Alex Marfull, regidor de l’ Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 

ORDRE DEL DIA 

01.- Lectura i aprovació de l’ acta corresponent al Ple celebrat el 19/12/2011. 
Atès que prèviament s’ha distribuït per correu l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió del 19 de desembre 
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 set 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 ( 4t trimestre de 2011 i 1r 
trimestre 2012).  
a) 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 31/12/2011 l’import de les obligacions pendents de pagament que 
incompleixen els terminis de l’article 200.4 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de contractes del sector públic és 
de 84.482,16 euros, els quals corresponen a la quantitat de 30 factures ( quart trimestre de 2011).  
Així mateix s’adjunta (ANEX I) el model del “Formulari 16” a presentar a la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor. 



 

  

El model oportú a trametre al Ministerio de Economía y Hacienda, donada la seva complexitat i, atès que no s’ha 
fixat termini de remissió, serà enviat tant bon punt es pugui extreure la informació i omplir el model directament 
des de el programa de comptabilitat, que esta en vies de ser modificat per proveïdor a tal fi. 
 
b) 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 ( primer trimestre de 2012). 
Així mateix s’adjunta (ANEX II) 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 de la modificació de crèdit per transferència mitjançant el Decret de Presidència.  
La secretària informa que s'efectua un expedient de modificació de crèdit, per Decret de la Presidència de 30 de 
desembre de 2011 ja que: 
a) Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la consignació és insuficient en 

el pressupost ordinari actual, s’ha de tramitar l’Expedient de modificació de crèdit per mitjà de transferències 
de crèdit amb subjecció a les disposicions vigents. 
 

b) S’han examinat els crèdits de l’esmentat pressupost que es poden reduir i, per part d’intervenció, s’ha 
proposat la modificació de crèdit mitjançant el detall que hi figura i que es reproduirà en la part dispositiva 
del present Decret. 

Atès el que disposa els articles 179 del RD Leg 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
d’Hisendes Locals. 
Atès que la BASE d’execució número 17 corresponent al pressupost de l’exercici 2011 atorga la competència per a 
l’aprovació de les transferències de crèdit a diferents capítols, dintre del mateix programa de despesa a la 
presidència, 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació del crèdit per mitjà de transferències de crèdit, de conformitat amb 
el detall següent: 
 
Consignació de despeses amb crèdits en baixa 

Partida Inicial Nom Consignació Actual Proposta de Baixa Consignació Definitiva 

1-011-91100 Amortització Préstecs 118.075,96 1.260,29 116.815,67 

1-422-21200 Manteniment Edificis 1.000,00 10,00 990,00 

1-920-14300 Altre Personal 4.500,00 600,00 3.900,00 

1-920-16200 Formació 1.000,00 1.000,00 0,00 

1-920-23020 Dietes 1.000,00 600,00 400,00 

Total baixes de crèdits: 3.470,29€ 
 



 

  

Consignació de despeses amb crèdits en alta 

Partida Inicial Nom Consignació Actual Proposta d’Alta Consignació Definitiva 

1-011-3100 Amortització Préstecs 8.700,00 1.260,29 9.960,29 

1-422-22603 Anuncis i Subscripcions 200,00 10,00 210,00 

1-920-22600 Despeses de Representació 1.000,00 40,00 1.040,00 

1-920-35900 Altres Despeses Financeres 50,00 2.160,00 2.210,00 

Total altes de crèdits: 3.470,29€ 
 
Segon.- Procedir a la immediata comptabilització del present Decret a fi de poder imputar les oportunes 
anotacions comptables a cada partida per atendre les obligacions que s’hi hagin de contemplar i per tal d’agilitzar 
al màxim el procés de confecció de la liquidació de l’exercici 2011. 
El Ple de la MIDIT resta assabentat 
 
 
04.-  Donar compte de la liquidació del pressupost de la MIDIT de l’ exercici 2011. 
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 2011 segons el següent desglòs: 
 
A  romanent de tresoreria per a despeses generals de 96.324,48 € 
 
El Ple de la Mancomunitat resta assabentat de la liquidació corresponent a l’exercici econòmic de 2011. 
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 dels pagaments efectuats des del 30 de gener de 2012 fins a 30 d’ abril de 2012. 
Per part de la coordinació es comuniquen els pagaments efectuats entre el 30 de gener i el 30 de d’abril de 2012. 
La relació de pagaments s’adjunta com ANEX III d’aquesta acta. 
El Ple de la MIDIT resta assabentat. 
 
06.- Donar compte de la justificació presentada al SOC en relació als projectes innovadors. 
Per part de la Coordinació s’explica l’estat de la justificació presentada al SOC en relació als projectes innovadors.  
El Ple de la MIDIT resta assabentat. 
 
07.- Donar compte dels tast de vins dirigit a professionals celebrat el dia 20 de febrer de 2012. 
Per part de la Coordinació s’informa dels cellers que van assistir i del número de persones que van comparèixer al 
tast de vins dirigit als professionals del dia 20 de febrer de 2012. Així com el cost total de l’acció (2,43€). 
El Ple de la MIDIT resta assabentat. 



 

  

 
08.- Donar compte de la fira de producte local celebrada el dia 7 d’abril de 2012. 
Per part de la Coordinació es dona compte de les despeses i ingressos de la fira de producte local del dia 7 d’abril 
de 2012. Així de com va anar tot el acte i la valoració positiva de tots els productors assistents. 
El Ple de la MIDIT resta assabentat. 
 
09.- Donar compte de les reunions organitzades amb els productors locals. 
Per part de la Coordinació s’informa de les reunions mantingudes amb els productors locals, que s’han realitzat de 
forma sectorial i de les inquietuds sorgides per aquests.  
El Ple de la MIDIT resta assabentat. 
 
Per part del regidor de l’ajuntament de Pratdip, Josep M. Rovira, s’exposa el coneixement que ha tingut de que a 
Jaen han aconseguit un conveni de col·laboració entre cooperatives i supermercats/grans superfícies per tal de 
que les primeres puguin vendre el seu oli en aquests d’una forma diferenciada.  
Desde la coordinació es pren nota. 
 
10.- Donar  compte sobre la proposta del tast d’olis dirigit a professionals i altres actuacions. 
Per part de la Coordinació s’informa  que en una de les reunions mantingudes amb els productors locals, en 
concret amb les cooperatives, va sorgir la inquietud de fer una acció de difusió d’oli i es va proposar fer un tast 
d’oli dirigit als professionals i es va quedar que es farà el 28 de maig del 2012, de 18h a 20h, a la Sala Bonet 
Castellana, al Centre Cultural Infant Pere de l’Hospitalet de l’Infant. 
El Ple de la MIDIT resta assabentat. 
 
11.- Donar compte de la renúncia a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona. 
Per part de la Coordinació s’explica que es va demanar una subvenció al Patronat de Turisme de la Diputació de 
Tarragona per a la realització del web de Històries de Muntanya Endins, es va concedir però amb uns 
requeriments tècnics, modificacions en la plana web, que la quantitat concedida en la subvenció no compensava 
la despesa ha fer en les modificacions. Per aquest motiu la coordinació va fer la renúncia de la subvenció amb el 
vist i plau de la presidència.   
El Ple de la MIDIT resta assabentat. 
 
12.- Donar compte dels serveis realitzats pel SAD l’any 2011. 
Per part de la Coordinació es dona compte dels serveis realitzats per part del SAD, així com el servei de podologia. 
I també es fa saber l’evolució decreixent de les persones beneficiaries, que s’ha passat de 32 persones al 2011 a 
14 al 2012 i de la situació de l’empresa d’assistència a domicili, que ha hagut d’acomiadar a dos treballadores. 
El Ple de la MIDIT resta assabentat. 
 
13.- Altres assumptes  
a) Desde la coordinació es far saber que l’empresa Marcarines a demanat permís per utilitzar, durant un dia, els 
molls exteriors de la nau per tal de poder carregar i descarregar unes mercaderies, així com que s’ha consultat a 
l’empresa que te llogada la nau, Moorea, i que per part d’ells no hi ha cap inconvenient. Desde la coordinació es 



 

  

considera factible sempre i quan sigui de forma puntual, en el moment que es vulgui fer ús d’una manera 
continuada s’estudiarà cobrar per aquesta cessió d’espai. 
El Ple de la MIDIT resta assabentat 
 
b) Desde la coordinació s’informa de la visita d’intercanvi portada a terme el dia 11 de maig de 2012 amb la 
Mancomunitat de la Taula del Sénia i l’Associació del Territori del Sénia.  
El Ple de la MIDIT resta assabentat. 
 
c) La coordinació informa de l’estat en que es troba una de les accions del Projecte Innovadors, la “Marca 
d’Excel·lència”, i de la possibilitat de signar un conveni de col·laboració entre la MIDIT i els establiments que hi 
estan participant, per tal de donar-li visibilitat i difusió, tant a l’acció en sí com als establiments, en un acte públic.  
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels set membres assistents que representen la majoria absoluta del 
nombre de nou que legalment el composen, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la redacció del conveni per part de la coordinació de la MIDIT. 
 
Segon.- Facultar el Sr. Alfons Garcia per a la signatura dels convenis. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord  a la coordinació de la MIDIT. 
 
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.  


