
 

  

Identificació de la sessió: 

Caràcter de la sessió: Ordinària, 1a convocatòria 

Data: 19 d’octubre de 2012 

Núm.: 04/2012 
Horari: 10:00-11:00 
Lloc: Casa de la Vila de l’Hospitalet de l’Infant 
 
Assisteixen, 

Alfons Garcia, President de la MIDIT  
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 
Antonio Santapau, regidor de l’Ajuntament de Tivissa 
 Josep M. Rovira, regidor de l’ Ajuntament de Pratdip  
Izaskun Cendegui, coordinadora 
M. Àngel Benedicto, secretària  
 
Excusen la seva absència, 
Jordi Jardí, alcalde de l’Ajuntament de Tivissa  
Josep Montané, alcalde de l’ Ajuntament de Pratdip  
Santiago Borràs, regidor de l’Ajuntament de Tivissa  
Laura Casas, tècnica 

ORDRE DEL DIA 

01.- Lectura i aprovació de les actes corresponents als Plens celebrats els dies 30/07/2012 i  24/09/2012. 

Atès que prèviament s’ha distribuït per correu l’esborrany de les actes corresponents a la sessions del 30 de juliol 
i del 24 de setembre 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 5 membres assistents que 
representen la majoria absoluta, del nombre de nou que legalment 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 (3er trimestre 2012).  
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 70.210,00 euros ( tercer trimestre de 2012). 
Així mateix s’adjunta (ANEX I) 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 dels pagaments efectuats del 1 de juliol al 30 de setembre de 2012. 

Per part de la coordinació es comuniquen els pagaments efectuats entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2012. 
La relació de pagaments s’adjunta com ANEX II d’aquesta acta. 
El Ple de la MIDIT resta assabentat. 
 
04.- Estudi i aprovació de la cessió del SAD i Servei de podologia en favor de l’Ajuntament de Vandellòs i 

l’Hospitalet de l’Infant. 

Per part de la Coordinació s’exposa que el SAD i el Servei de Podologia que presta la MIDIT fins a la data d’avui és 

un servei del qual en són beneficiaris els habitants de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Els habitants de Pratdip i 

Tivissa no en fan ús. Ja que aquest servei havia estat englobat a la prestació conjunta dels serveis de centre de dia 

i que actualment aquests estan gestionats directament per cada ajuntament. Atès que també les tasques de la 

MIDIT estan enfocades al desplegament del Pla Estratègic 

 

El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels 5 membres assistents que representen la majoria absoluta del 

nombre de nou que legalment el composen,  ACORDA: 

 

Primer.- Aprovar la cessió de la gestió del SAD i Servei de podologia en favor de l’Ajuntament de Vandellòs i 

l’Hospitalet de l’Infant. 

Segon.- Donar de baixa el servei de SAD al Registre d’Entitats, Establiments i Serveis del Departament de Benestar 

social i família a nom de la MIDIT 

Tercer.- Notificar aquest acord a la Intervenció de la MIDIT i la Regidoria de Benestar Social de 
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de L’Infant. 

 
05.- Estudi i aprovació, de la signatura de la Carta de suport al Pla d’execució anual del projecte “Ribera d’Ebre 

VIVA”, en el marc del projecte “Treball a les 7 comarques” 2012 i nomenament del personal tècnic de contacte 

per a participar en les activitats derivades del sistema de gestió del projecte. 

Per part de la Coordinació s’exposa al Ple que des del projecte “Ribera d’Ebre Viva” en el marc dels projectes 
“Treball a les 7 comarques” es demana el suport al Pla d’execució anual. L’objectiu principal del Pla d’execució 
anual és dinamitzar l’activitat econòmica i mantenir i crear ocupació a la comarca mitjançant l’execució 
d’actuacions consensuades derivades de la diagnosi de la situació socioeconòmica. Aquestes van dirigides 
concretament a millorar la competitivitat del sector agroalimentari, turístic i industrial, així com donar suport a 
aquelles persones amb dificultats  especials per incorporar-se  al món laboral per tal d’aconseguir un 
desenvolupament econòmic integrat del territori.  
La Coordinació exposa que de fet ja s’està col·laborant amb el projecte a través de l’actuació del producte turístic 
de la Ribera d’Ebre. 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels 5 membres assistents que representen la majoria absoluta del 

nombre de nou que legalment el composen,  ACORDA: 

 

Primer.- Facultar al President de la MIDIT per la signatura de la carta de suport al projecte “Ribera d’Ebre Viva”. 



 

  

Segon.- Nomenar Izaskun Cendegui com personal tècnic de contacte per participar a les activitats derivades del 

projecte 

Tercer.- Notificar aquest acord a la coordinació de la MIDIT i fer arribar la carta de suport signada al 
projecte “Ribera d’Ebre Viva” 

 

06.-  Informació referent al cobrament de subvencions. 

Per part de la Coordinació s’exposa que el SOC ha fet l’ ingrés de 33.000€ corresponents a la subvenció d’Entitats 
Locals. També s’exposa que falta encara una part que va destinada als estudis que està realitzant Blau Advisors.   
El Ple resta assabentat. 

 
07.- Estudi i aprovació, si escau, de la declaració de compatibilitats derivades de segona activitat de 

l’empleat públic adscrit a la MIDIT. 
Per part de la Secretària s’exposa que la treballadora de la MIDIT Izaskun Cendegui ha sol·licitat la declaració de 
compatibilitats derivades de segona activitat.  
Vist l’informe emès realitzat  pel Departament de Recursos Humans del següent contigut :  
a) Vista la declaració d’activitats efectuada el dia 10 de maig de 2012 per la senyora Izaskun Cendegui 
Jaques, personal laboral de la plantilla de la MIDIT, per mitjà de la qual demana la compatibilitat per a l'exercici 
d'una segona activitat com a pèrit judicial; Atès que la senyora Izaskun Cendegui Jaques ocupa a la MIDIT un lloc 
de treball que té assignada una tipologia de jornada complerta i que l’activitat per a la qual demana la 
compatibilitat no deriva de cap relació laboral ni de prestació de serveis i té una dedicació ocasional i esporàdica. 
b) Vist que l'article 329, en relació amb l'article 330, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix la 
possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades, sempre que la suma de les 
jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no superi la jornada ordinària establerta a l’entitat 
local incrementada en un 50% i que no hi hagi coincidència horària en l’exercici d’ambdues activitats; 
c) Vist el que disposen l’article 19 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, l’article 322 del Decret 214/1990, 
de 30 de juliol i l’article 2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, referent a les activitats expressament 
exceptuades del règim d’incompatibilitats. 

 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels 5 membres assistents que representen la majoria absoluta del 

nombre de nou que legalment el composen,  ACORDA: 

 

Primer.- Declarar exempta del règim d’incompatibilitats l’activitat declarada el 10 de maig de 2012 per la senyora 
Izaskun Cendegui Jaques, personal laboral de la plantilla de la MIDIT, amb jornada complerta, consistent en 
l’activitat de pèrit judicial, donat que no deriva d’una relació de treball o de prestació de serveis i donat que 
implica una dedicació ocasional i esporàdica, fora de la jornada que en el seu lloc de treball de la MIDIT té 
assignada. 
Segon.-  Notificar aquest acord a la interessada 

 

08.- Altres assumptes. 

a) Per part de la Coordinació s’exposa al Ple que s’ha mantingut una reunió de treball amb el SOC on s’ha exposat 

el Pla d’acció 2013. S’ha comunicat a la MIDIT la propera convocatòria per la concessió de subvencions per a 



 

  

projectes innovadors i experimentals cofinançades pel Fons Social Europeu per l’any 2012. Per part de la 

coordinació s’exposa les línies sobre les que s’executarà el Pla d’Acció.  

El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels 5 membres assistents que representen la majoria absoluta del 

nombre de nou que legalment el composen,  ACORDA: 

 

Primer.- Aprovar el projecte confeccionat que es presentarà a la propera convocatòria per la concessió de 
subvencions per a projectes innovadors i experimentals cofinançades pel Fons Social Europeu per l’any 2012. 
Segon.- Aprovar la sol·licitud de subvenció per la propera convocatòria per la concessió de 
subvencions per a projectes innovadors i experimentals cofinançades pel Fons Social Europeu per l’any 
2012 en el moment que es publiqui al DOGC. 
Tercer.- Aprovar la reserva de la partida pressupostària per dur a terme el projecte. 
Quart.- Notificar el present acord a Intervenció de la MIDIT, la Coordinació i al Departament d’Empresa 
i Ocupació-Servei d’Ocupació de Catalunya. 
 
 b) Per part de l’Ajuntament de Pratdip es comunica que el regidor Toni Marco ha deixat les seves 
funcions com a regidor, i per tant també a la Mancomunitat. Per part del President de la 
Mancomunitat s’agraeix la tasca feta del regidor durant aquest temps. 
 
c) Per part del regidor Àlex Marfull es pregunta per l’estat del contracte de lloguer  de la nau amb 
Moorea  i quin és el preu de lloguer. Exposa que aquest preu s’hauria de renegociar ja que és molt 
econòmic per l’empresa. Per part de la Coordinació es facilita la informació sol·licitada.  
 
d) Per part de la Coordinació s’exposa que s’ha de fer l’acte d’entrega dels distintius de qualitat als 
establiments que han certificat els seus serveis mitjançant l’auditoria de qualitat al sector turístic. Els 
membres del Ple manifesten que es marqui un dia i una hora per poder fer aquest acte. 
 
e) Per part de la Secretària s’informa al Ple que es necessari que l’Ajuntament de Tivissa faci les 
aportacions corresponents a la quota anual que manquen per poder fer front als pagaments dels 
propers mesos. 
 
f) Per part del President de la MIDIT i en nom del Ple es felicita a la treballadora de la MIDIT Laura 
Casas Martínez per la seva recent maternitat.  
 
09.-  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.  


