
 

  

Identificació de la sessió: 

Caràcter de la sessió: Ordinària, 1a convocatòria 

Data: 20 de desembre de 2012 

Núm.: 05/2012 

Horari: 11:00-12:30 

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  

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  

Josep M. Rovira, regidor de l’ Ajuntament de Pratdip  

Francesc Bellsolà, regidor de l’Ajuntament de Pratdip 

Izaskun Cendegui, coordinadora 

M. Àngel Benedicto, secretària  

 

Excusen la seva absència,  

 Antonio Santapau, regidor de l’Ajuntament de Tivissa 

Laura Casas, tècnica 

ORDRE DEL DIA 

01.- Donar compte del nomenament del regidor Francesc Bellsolà en substitució de José Antonio Marco 

envers la representació del Municipi de Pratdip en la Mancomunitat 

Atès que el Ple Extraordinari de l’Ajuntament de Pratdip en data 15 d’octubre de 2012 va prendre l’acord 

de nomenament de representant de la corporació als organismes: regidor vocal de la MIDIT i regidor vocal 

del Consorci de la Serra de Llaberia al sr.  Francesc Bellsolà Abad com a representant dels càrrecs de vocal 

als organismes abans esmentats en substitució del regidor cessant José Antonio Marco Mirallas. 

Per part de la Presidència es dóna la benvinguda al nou regidor el qual efectua la presa de possessió. 

El Ple resta assabentat. 

 

02.- Lectura i aprovació de l’ acta corresponent al Ple celebrat el dia 19 d’octubre de 2012. 

Atès que prèviament s’ha distribuït per correu l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió del 19 

d’octubre 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 8 membres assistents 

que representen la majoria absoluta, del nombre de nou que legalment composen el plenari de la MIDIT. 

 

03.- Estudi i aprovació de la proposta d’acord de la MIDIT envers la modificació del termini d’execució del 

contracte derivat de l’acord marc de subministrament d’electricitat destinat als ens locals de Catalunya 

adjudicat a la Societat Mercantil Unión Fenosa Comercials, SL 

ANTECEDENTS 

  

Primer. El 16 de juny de 2010, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local va 

adjudicar definitivament el subministrament d’electricitat, destinat a les entitats locals membres del 

Consorci (Exp. 1/2009), a l’empresa Unión Fenosa Comercial, SL amb la relació de preus unitaris que figuren 

en Annex de l’esmentat acord, havent-se formalitzat el corresponent contracte amb l’empresa 

adjudicatària en data 17 de juny de 2010 amb una durada inicial de divuit mesos, des de l’1 de juliol de 

2010 fins el 31 de desembre de 2011. 

  

Segon. En data 25 d’octubre de 2011, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local, 

d’acord amb les previsions establertes en la clàusula setena del Plec de clàusules administratives de l’Acord 

marc, va aprovar la seva pròrroga pel període de dotze mesos, fins el 31 de desembre de 2012, havent 

realitzat les parts la seva signatura en data 14 de novembre de 2011.   

  

Tercer. En data 30 d’octubre de 2012, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local 

va aprovar per motiu d’interès públic la  modificació del termini d’execució de l’Acord marc d’electricitat 

destinat als ens locals de Catalunya (expedient 1/2009) adjudicat definitivament a l’empresa Unión Fenosa 

Comercial, SL en data 16 de juny de 2010 i prorrogat en data 25 d’octubre de 2011 fins el 31 de desembre 

de 2012 amb l’ampliació de la seva durada pel període que comprèn des de l’1 de gener al 31 de març de 

2013, modificació que es va formalitzar entre les parts en data 16 de novembre de 2012. 

  

Quart. Així mateix en data 30 d’octubre de 2012 el la Comissió Executiva del Consorci Català pel 

Desenvolupament Local va aprovar el Plec de clàusules administratives particular per a la licitació d’un 

Acord marc pel subministrament d’electricitat i gas natural pel proper any 2013, amb vigència des de l’1 

d’abril d’aquest any, amb durada d’un any, fins el 31 de març de 2014,  prorrogable de mutu acord entre les 

parts fins a tres més. En la part expositiva d’aquest acord  es preveu un calendari de licitació que finalitzarà 

amb l’adjudicació i formalització de l’Acord marc i licitació de la subhasta electrònica  dins del proper mes 

de gener de 2013. 

  



 

  

Cinquè.  En data 27 de gener de 2011 la MIDIT subscriu el contracte derivat de l’acord marc de 

subministrament d’electricitat destinat als ens locals de Catalunya adjudicat a la Societat Mercantil Unión 

Fenosa Comercials, SL.  

Sisè. S’emet informe favorable per part del Departament d’Obres i Serveis de l’Ajuntament de Vandellòs i 

l’Hospitalet de l’Infant  sobre la proposta de modificació del termini d’execució del contracte derivat de 

subministrament d’electricitat destinat a les entitats locals membres del Consorci , adjudicat a l’empresa 

Unión Fenosa Comercial, SL en els termes i requisits de procediment establerts en l’esmentat informe pel 

que fa a la formalització en document contractual de la modificació del seu termini d’execució pel període 

que va des de l’1 de gener a 31 de març de 2013 i a l’adhesió d’aquesta entitat al Consorci Català pel 

Desenvolupament Local pel que fa a l’execució d’aquesta modificació. 

  

  

FONAMENTS DE DRET 

  

  

Primer. Disposició transitòria primera del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel 

Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, (d’ara en endavant TRLCSP) 

  

Segon. Articles 211, 219 i 107.3.d del TRLCSP amb un límit a la modificació d’obligatòria acceptació pel 

contractista, el 10% del preu del contracte. 

  

Tercer. Articles 156 i 219 del TRLCSP pel que fa la formalització de la modificació del contracte mitjançant la 

signatura dels corresponents documents contractuals per les parts del contracte. 

  

Quart. Article 205 del TRLCSP, en quan regula l’adhesió a sistemes externs de contractació centralitzada de 

les Entitats locals. 

  

Cinquè. La clàusula quaranta del Plec de clàusules administratives particulars del subministrament 

d’electricitat, destinat a les entitats locals membres del Consorci Català pel Desenvolupament Local  (Exp. 

1/2009), què preveu la modificació de l’Acord marc i dels seus contractes derivats. 

  

Sisè. La clàusula vint-i-quatre del Plec de clàusules administratives particulars del subministrament 

d’electricitat, destinat a les entitats locals membres del Consorci Català pel Desenvolupament Local (Exp. 

1/2009), què preveu la revisió de preus de l’Acord marc i dels seus contractes derivats. 

  

  



 

  

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.-  Modificar el termini d’execució del contracte derivat de l’Acord marc d’electricitat destinat als ens 

locals de Catalunya  a l’empresa Unión Fenosa Comercial, SL en data 27 de gener de 2011, pel període que 

va des de l’1 de gener al 31 de març de 2013, d’acord amb les condicions econòmiques, amb els preus 

actuals revisats amb l’IPC interanual novembre 2011-novembre 2012, i relació de CUPS que figuren a 

l’annex I. 

Segon.-  Ratificar l’adhesió a l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica,  

Tercer.-   Notificar l’apartat primer d’aquest acord a Unión Fenosa Comercial, SL com empresa adjudicatària 

del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat. 

Quart.-  Notificar aquest acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local i a Intervenció de la MIDIT. 

 

 

04.- Estudi i aprovació de l’expedient número 1 /2012 referent a la modificació de crèdit del pressupost 

de despeses mitjançant suplement de crèdits del pressupost vigent.  

 

ANTECEDENTS 

 

En arribar les dates del final de l’exercici, resulta oportú i necessari adaptar les dotacions pressupostàries i 

els crèdits disponibles a la situació real, i en projecció fins a final de l’exercici que s’hauran d’atendre. És per 

això que s’ha procedit a un anàlisi dels crèdits disponibles i de les necessitats pressupostàries reals, per tal 

d’adaptar partides a la seva necessitat, motiu que origina el present expedient de modificació de crèdit. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

Primer.- La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes locals, i als articles 

34 a 38 del Reial Decret 500/1990. 

 

Segon.- Segons la normativa d’Hisendes Locals, el Reial Decret 500/90, quan s’hagi de realitzar despeses 

que no es puguin demorar fins l’exercici següent i en el pressupost de la Mancomunitat no hi hagi crèdit, o 

sigui insuficient  o no ampliable, el President ha d’ordenar la incoació de l’expedient de concessió de crèdit 

extraordinari o de suplement de crèdit. 

 

Tercer.- El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors 

ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de 



 

  

crèdit de despeses d’altres partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals 

s’estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. Segons els articles 22.2 i 47 de la llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les bases de Règim Local, l’aprovació de la modificació és competència del Ple de la  

Mancomunitat amb majoria simple. 

 

Quart.- Cal tenir en compte l’article 165.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, amb relació a l’article 19.3 del Reial 

Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei general d’estabilitat 

pressupostaria (TRLGEP) 

 

Cinquè.- El finançament de tot l’expedient és a través de baixes de crèdits del propi pressupost, i per tant 

no significa un increment total del mateix. 

 

El resum final de l’expedient és el següent, el detall de les altes en despeses i el seu finançament es detallen 

a l’annex II: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit número 1 del pressupost de la 

Mancomunitat per a l’exercici 2012, sota la modalitat de suplement de crèdit mitjançant transferències de 

crèdit , i presenta el resum següent: 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL ALTES EN DESPESES

1.- Altes per suplmenets de crèdits 2.000,00 €

1.- Per baixes en despeses 2.000,00 €

TOTAL  FINANÇAMENT

TOTAL ALTES EN DESPESES

1.- Altes per suplmenets de crèdits 2.000,00 €

1.- Per baixes en despeses 2.000,00 €

TOTAL  FINANÇAMENT



 

  

Segon.- 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  l’expedient número 1 /2012 referent a la modificació de crèdit del pressupost de despeses 

mitjançant suplement de crèdits del pressupost vigent,  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. 

 

Tercer.- 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. 

 

Quart.- Notificar aquest acord als efectes adients a la intervenció de la MIDIT. 

 

 

05.- Estudi i aprovació de l’expedient número 1 referent a la declaració d’un crèdit com no disponible en 

execució de l’Art.2 del RDL. 20/2012. 

 

ANTECEDENTS 

 

1. Pel Decret de Presidència de data 16 de novembre s’inicia l’expedient de declaració d’un crèdit com no 

disponible. 

2. Atès que els articles 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i 

de foment de la competitivitat, i 22 de la Llei 2/2012, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2012, 

s´immobilitza el saldo necessari del crèdit de la partida pressupostària, amb el següent detall: 

 

13000 1 920

CRÈDIT IMMOBILITZAT (ART. 2 RDL 20/2012)PARTIDA

3.490,06 €  
 

3. La Secretària i interventora ha emès informe favorable. 

 

 

 

 



 

  

FONAMENTS DE DRET 

 

Primer.- Article 30 i ss. del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol Primer 

del Títol Sisè, de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 

Segon.- Articles 2 del Real Decret Llei 20/2012, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de 

foment de la competitivitat, i 22 de la Llei 2/2012, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2012. 

 

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.- Aprovar la declaració de no disponibilitat de crèdit pressupostari de les partides i pels imports que 

es detallen en execució d’allò establert a l’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012 i disposicions que el 

desenvolupen. 

13000 1 920

CRÈDIT IMMOBILITZAT (ART. 2 RDL 20/2012)PARTIDA

3.490,06 €  
 

Segon.-  Notificar a Intervenció per a que procedeixi a portar a terme les anotacions comptables i 

pressupostàries corresponents. 

 

Tercer.-  Deixar constància a l’expedient de l’informe de l’àrea de Recursos Humans en el que hi figuren les 

quanties individuals.  

 

06.- Donar compte dels pagaments efectuats entre l’1 d’octubre de 2012 i el 30 de novembre de 2012. 

Per part de la coordinació es comuniquen els pagaments efectuats entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre  

de 2012. La relació de pagaments s’adjunta com ANEX III d’aquesta acta. També es comenta que hi hagut 

un error al pagament de factures del SAD, s’han pagat dos vegades una mateixa factura, però que ja està 

solucionat. 

El Ple de la MIDIT resta assabentat. 

 

07.- Estudi i aprovació de la sol·licitud del llogater de la nau de la MIDIT per al canvi de potència del 

contracte elèctric. 

Per part de la coordinació s’informa al Ple de la petició feta pel llogater actual de la nau vers la reducció de 

la potència elèctrica del subministrament. En relació a aquesta sol·licitud s’han fet les consultes oportunes 

als serveis tècnics de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. S’ha informat que el canvi a menor 



 

  

potència podria comportar el pagament d’una quantitat reduïda però no ha quedat clar si més endavant es 

volgués augmentar la potència hi hauria algun inconvenient i quin seria el cost. 

Per part de la Presidència es demana que es reculli més informació abans de prendre cap acord al respecte. 

 

08.- Donar compte de la resolució de la sol·licitud de subvenció al SOC en el marc de l’Ordre 

EMO/312/2012. 

Per part de la Coordinació s’informa al Ple que el SOC, amb cofinançament del FSE,  ha concedit a la 

Mancomunitat una subvenció de 177.067,52€ en el marc de l’Ordre EMO/312/2012 de programes 

innovadors per al període 2012-2013. La Coordinació explica el projecte presentat i subvencionat als 

membres del Ple i que s’adjunta com annex IV.  

El Ple resta assabentat. 

 

09.- Estudi i aprovació,  si s’escau, de la renovació del contracte laboral de Laura Casas Martínez. 

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 que finalitza aquest exercici. Per aquest motiu, s’ha de prendre la decisió de la seva 

continuïtat a partir del 2013. Tal i com es va acordar al Ple celebrat el 30 de juliol de 2012 on es va 

tractar aquest punt i es va aplaçar fins a trobar finançament per al manteniment del lloc de treball i vista 

la concessió de la subvenció del SOC en el marc de l’Ordre EMO/312/2012 que permet finançar en un 

75% els llocs de treball de la Mancomunitat, 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 Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels vuit membres assistents, del nombre de nou que 
legalment el composen, ACORDA: 

 
Primer.- Aprovar la pròrroga de contracte per un any més a la Laura Casas Martínez per al període 30 de 
desembre de 2012 a 30 de desembre de 2013. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als efectes adients a Recursos humans, Intervenció de la MIDIT, la 
coordinació i la interessada. 
 
10.- Estudi i aprovació  inicial, si s’escau, del pressupost de la MIDIT per a l’exercici econòmic 2013. 

Per part de la Coordinació s’informa al Ple com s’ha elaborat el pressupost del 2013, 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, també es té en compte la subvenció concedida pel SOC en el marc de 
l’Ordre EMO/312/2012. També s’explica que es continua mantenint partida per al SAD fins que 
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant el pugui gestionar. 
 



 

  

Per part de l’Alcalde de Tivissa s’informa al Ple del compromís del seu Ajuntament de pagar 16.305,67€ 
extres de la seva aportació anual per fer front als deutes que manté amb l’entitat.  
 
Atès que s’han confeccionat la Memòria i les bases d’execució del Pressupost de la Mancomunitat per 
l’exercici econòmic de 2013. 
 
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 vuit 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 2013, restant fixades les despeses i ingressos en els termes que es desglossen en el 
següent resum per capítols: 
 
Ingressos

Import

2.506,00 €

391.043,93 €

7.706,00 €

401.255,93 €

4.500,00 €

405.755,93 €

Despeses

Import

80.680,00 €

196.775,93 €

8.300,00 €

285.755,93 €

120.000,00 €

120.000,00 €

405.755,93 €

TOTAL

ConcepteCapítol

3 Taxes i altres ingressos

4 Transferències corrents

5 Ingressos patrimonials

Total ingressos corrents

7 Transferències de capital

Capítol Concepte

1 Despeses de personal

2 Despeses corrents

Total despeses de capital

TOTAL

3 Despeses financeres

Total despeses corrents

9 Variació de passius financers

 
 
 
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 V 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. 
 
11.- Altres assumptes. 

No es fa ús d’aquest punt 

 

12.-  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.  


