
 

  

Identificació de la sessió: 

Caràcter de la sessió: Ordinària, 1a convocatòria 

Data: 13 de desembre de 2013 

Núm.: 08/2013 

Horari: 11:30‐12:30 

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  

M. Elidia López Redondo, regidora de l’ Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 

 Antonio Santapau, regidor de l’Ajuntament de Tivissa 

 Francesc Bellsolà, regidor de l’Ajuntament de Pratdip 

Izaskun Cendegui, Coordinadora 

M.Teresa Salazar, Interventora  

Laura Casas, Secretària per delegació del titular 

Excusen la seva absència, 

 Jordi Jardí, alcalde de l’Ajuntament de Tivissa 

Josep M. Rovira, regidor de l’ Ajuntament de Pratdip 
Miguel Angel Garcés, regidor de l’ Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant  

Santiago Borràs, regidor de l’Ajuntament de Tivissa 

M. Àngel Benedicto, Secretària 

 

ORDRE DEL DIA 

01.‐ Lectura i aprovació de l’ acta corresponent al Ple celebrat el dia 25 de novembre de 2013. 
Atès  que  prèviament  s’ha  distribuït  per  correu  l’esborrany  de  l’acta  corresponent  a  la  sessió  del  25  de 

novembre de 2013 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 el plenari de la MIDIT. 
 

02.‐ Donar compte de  les Resolucions de Presidència des de  l’últim ple celebrat el dia 25 de novembre de 
2013 fins 13 de desembre de 2013 
Per part de la Coordinació es dóna compte de les Resolucions de Presidència 16/2013 i 17/2013 en relació als 

pagaments de despeses i factures del mes de novembre. S’adjunten com Annex I d’aquesta acta. 

 

El Ple  de la MIDIT resta assabentat. 

 
03.‐ Donar compte dels pagaments efectuats entre l’1 i el 30 de novembre de 2013. 
Per part de  la Coordinació es comuniquen els pagaments efectuats entre  l’1  i el 30 de novembre de 2013. La 

relació de pagaments s’adjunta com Annex II d’aquesta acta. 

 



 

  

El Ple de la MIDIT resta assabentat. 

 

04.‐ Estudi i aprovació  inicial, si s’escau, del pressupost de la MIDIT per a l’exercici econòmic 2014. 
Atès que s´ha confeccionat la Memòria de Presidencia explicativa del contingut i de les principals modificacions 

que presenta el pressupost de 2014 en relació amb el del 2013 i que també s´ha elaborat la plantilla i relació de 

llocs de treball, l ’informe técnico‐financer, l’informe d´estabilitat pressupostària i quantificació de la regla de la 

despesa,  ,  l’estat  de  previsió  de  moviments  i  situació  del  deute,  bases  d´execució  del  Pressupost  i  altra 

documentació que consta a l´expedient per a l´exercici econòmic de 2014. 

 
Vista la Memòria de Presidència, que es transcriu literalment: 
 
“Normativa reguladora: article 168.1 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 i article 18.1 a del RD 500/1990. 
 
El  President  de  la Mancomunitat  d’Iniciatives  pel  Desenvolupament  Integral  del  Territori  dels Municipis  de 
Vandellòs  i  l’Hospitalet de  l’Infant, Tivissa  i Pratdip presenta  la proposta del pressupost corresponent a  l’any 
2014 que conté, en resum, les característiques següents: 
 
ÀMBIT FORMAL 
 
Des del punt de vista formal, les principals novetats son el desenvolupament de la classificació per programes, 
per  tal  de  que  la  informació  pressupostària  ofereixi    una  clara  informació  sobre  el  destí  funcional  de  les 
despeses de  la Mancomunitat. Així es  creen grups de programes  com el de Turisme  (432) Desenvolupament 
Rural (414) i Energia (425). 
 
Pel  que  fa  a  la  classificació  econòmica,  s’ha  fet  una  revisió  per  tal  d’ajustar  les  despeses  a  l’estructura 
pressupostària que ve donada per  l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre per  la que s’aprova  l’estructura 
dels pressupostos de les entitats locals, i poder realitzar un control més exhaustiu de l’execució de la despesa.  
 
 
PRESSUPOST DE DESPESES 
 
En la configuració d’aquest projecte de pressupost es tenen en compte les limitacions fixades tant pel projecte 
de pressupostos generals de l’Estat per al 2014, com per la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera.  
 



 

  

L’estat de despeses, a partir dels resultats de l’execució pressupostària dels exercicis precedents, i en particular 

de  l’exercici 2013  i atenent al conjunt d’actuacions previstes per a  l’exercici 2014, presenta aquest resum per 
capítols: 
 
 
A ) Despeses corrents: 

 

Respecte  del  Capítol  1  de  personal,  continua  aplicant‐se  el  principi  de  no  increment  retributiu  en  termes 

d’homogeneïtat per al personal al servei de  l’Administració, atès el projecte de Llei de Pressupostos de  l’Estat 

per a 2014. Així, la previsió de despesa de capítol 1 per a l’any vinent coincideix amb la del Pressupost vigent.  

 

Respecte del Capítol 2 de despeses, s’han consignat, en  la mesura de  les disponibilitats, crèdits suficients per 

atendre la compra de béns corrents i de serveis. Aquest capítol es redueix significativament respecte a 2013 per 

tal d’ajustar‐los a la despesa real executada i necessària per garantir la cobertura de tots els serveis i activitats 

a realitzar per la Mancomunitat.  

 

S’han  previst  també  les  necessitats  del  pagament  de  la  càrrega  financera  anual  de  l’entitat    derivats  dels 

préstecs  concertats.  Les  partides  s’han  previst  en  els  imports  que  correspon  segons  els  quadres  vigents 

d’amortització i els tipus d’interès actuals.  

 

El Capítol 4 preveu l’aportació corresponent al Conveni signat amb la FURV. 

 

b) Despeses de capital: 

  

La inversió prevista al Capítol 6 és de 1.028,50 € per la compra d’equips informàtics. 

 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 

 

Despeses 
Exercici 
2014 

Exercici 
2013  Diferència 

Capítol 1  80.680,00  80.680,00 0,00 

Capítol 2  99.817,64  196.775,93 ‐
96.958,29 

Capítol 3  4.500,00  8.300,00 ‐3.800,00 

Capítol 4  21.086,68  0,00 21.086,68 

Capítol 6  1.028,50  0,00 1.028,50 

Capítol 7  0,00  0,00 0,00 

Capítol 9  120.000,00  120.000,00 0,00 

Total  327.112,82  405.755,93 ‐
78.643,11 



 

  

L’estat dels ingressos consigna la globalitat dels previstos per finançar el volum de despesa pressupostada. Del 

conjunt pressupostat en resulten els següents percentatges de variació en comparació amb el pressupost inicial 

de l’exercici anterior: 

 
a)Recursos ordinaris: Es  consignen aquells  imports d’ingressos que es preveuen  recaptar pels diferents preus 

públics  que  s’aprovin,  d’acord  amb  la  normativa  vigent,  així  com  les  aportacions  dels  Ajuntaments  que 

conformen la Mancomunitat, i altres subvencions i aportacions que es preveu siguin atorgades a la entitat. La 

previsió d’ingressos al Capítol 5 correspon a l’arrendament de la Nau. 

 

Amb aquest pressupost es pretén fer front a un exercici que, novament,  sembla es desenvoluparà en un marc 

econòmic de dificultats.” 

 
Vist el Projecte de Pressupost per a l’exercici 2014. 
 
Vist l’informe emès d’Intervenció, així com el de compliment dels objectius regulats per la LOEPSF. 
 
 
Atès el que disposen els articles 112 i 113 de la Llei 7/85, de  d´abril, reguladora de les bases del Règim Local i el 

que disposen els articles 162 i següents del Reial Decret‐Legislatiu 2/04, de 5 de març, pel que s´aprova el Text 

refòs de la Llei de les Hisendes Locals. 

 

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: 
 

Ingressos  
Exercici 
2014 

Exercici 
2013  Diferència 

Capítol 1  0,00  0,00 0,00 

Capítol 2  0,00  0,00 0,00 

Capítol 3  2.100,00  2.506,00 ‐406,00 

Capítol 4  311.222,82 
391043,93 

‐
79.821,11 

Capítol 5  13.790,00  7.706,00 6.084,00 

Capítol 6  0,00  0,00 0,00 

Capítol 7  0,00  4.500,00 ‐4.500,00 

Capítol 9  0,00  0,00 0,00 

Total  327.112,82  405.755,93 ‐
78.643,11 



 

  

Primer.‐ Aprovar inicialment i en tota la seva integritat el pressupost de la Corporació per a l´exercici econòmic 

de  2014,  restant  fixades  les  despeses  i  ingressos  en  el  termes  que  es  desglosen  en  el  següent  resum  per 

capítols:  

 
 

Despeses  Exercici 2014 

Capítol 1  80.680,00

Capítol 2  99.817,64

Capítol 3  4.500,00

Capítol 4  21.086,68

Capítol 6  1.028,50

Capítol 7  0,00

Capítol 9  120.000,00

Total  327.112,82

 

Ingressos   Exercici 2014 

Capítol 1  0,00

Capítol 2  0,00

Capítol 3  2.100,00

Capítol 4  311.222,82

Capítol 5  13.790,00

Capítol 6  0,00

Capítol 7  0,00

Capítol 9  0,00

Total  327.112,82

 
Segon.‐  Aprovar la documentació annexa al Pressupost d´acord amb el que disposa l´article 164, 165 i 166 del 
Reial Decret‐Legislatiu 2/04, de 5 de febrer, pel que s´aprova el text refòs de la Llei d´Hisendes Locals. 
 
Tercer.‐ Aprovar  la relació de llocs de treball que  integren  la plantilla del personal adscrit a  la Mancomunitat, 
en els termes fixats a l´article 283 del Decret‐Legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el text refòs de 
la Llei municipal i de Règim local de Catalunya.  
 
Quart.‐    Sotmetre  a  informació  pública  pel  termini  de  15  dies  hàbils  comptats  a  partir  de  l´endemà  de  la 
publicació edictal, d´aquestes aprovacions  inicials, mitjançant anunci als  taulers de  la Corporació  i al Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona als efectes de presentació de reclamacions i/o al.legacions. 
 



 

  

Exhaurit  el  termini  esmentat,  sense  haver‐se  interposat  cap  tipus  de  reclamació  s´entendran  aprovats  els 
pressupostos  definitivament  sense  necessitat  d´ulterior  acord,  procedint‐se  a  la  remissió  d´una  còpia  a 
l´Administració Estatal  i a  la Delegació Territorial del Govern a Tarragona d´acord amb el que disposa  l´article 
166 del Reial Decret‐legislatiu 2/04, de 5 de març, pel que  s´aprova  el  text  refòs de  la  Llei de  les Hisendes 
Locals.  Així mateix  es  procedirà  a  la  publicació  de  l´aprovació  definitiva  resumidament  i  per  capítols  dels 
diferents pressupostos  al Butlletí oficial de la província de Tarragona. 
 
Cinquè.‐ Contra  la publicació de  l´aprovació definitiva es podrà interposar recurs contenciós davant de la Sala 
contencios‐administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats 
des de l´endemà de la publicació de l´aprovació definitiva, d´acord amb el que disposa l´article 107.3 de la Llei 
30/92, de 26 de novembre, de règim  jurídic de  les administracions públiques  i del procediment administratiu 
comú, modificada per la Llei 4/99, de 13 de gener  i els articles 10.1 b), 25.1  i 46.1 de la Llei reguladora de les 
jurisdicció contencios‐administrativa del 13 de juliol de 1998. 
 
Sisè.‐  Notificar aquest acord als efectes adients a la Intervenció municipal de fons. 
 

05.‐ Altres assumptes 
a) Per part de la Coordinació es comunica al Ple que s’ha concedit la subvenció d’AODL a la Mancomunitat per a 
l’exercici 2013‐2014.  
b) Per part de  la Coordinació es comunica al Ple que  la presentació del projecte de valorització gastronòmica 
que s’ha treballat amb la Fundació Alícia es realitzarà el 27 de gener de 2014 a Món Sant Benet. Properament 
els hi farem arribar el programa. 
 
06.‐ 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.  


